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 ةنروعتلا ةَيِرعلا لولا



 محرلا نهرلا هللا مسب

 رورش نم هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمح ا
 الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدبي نم «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 نأ دهشنو ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو «هل يداه

 مهعبت نمو هباحصأو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ادمحم
 ا . اميلست ملسو ناسحإب

 اهلهأ نيب اهمسقو هملعو هتمكحب ثيراوملا ضرف هللا نإف : دعب امأ
 ةلماشلا هتمحرو ةغلابلا هتمكح هيضتقتام بسحب هلدعأو مسق نسحأ
 ثيراوملا تايا تءاجف هلمكأو نايب متأ كلذ نيبو عساولا هملعو

 حيرص وهام اهنم نكل ثيراوملا نم هعوقو نكميام لكل ةلماش اهثيداحأو
 . ربدتو لمأت ىلإ جاتحيام اهنمو دحأ لك همهف يف كرتشي رهاظ

 روكذلا نم راغصلا الو ءاسنلا نوئرويال مهتيلهاج يف ةيلهاجلا لهأ ناكو
 مكحلا اذه هللا لطبأف «ةمينغلا زاحو لتاق نم الإ ىطعي ال نولوقيو
 بسحب روكذلا نكراشي ثانألا لعجو ملظلاو لهجلا ىلع ينبملا

 ملو اهسنج نم لجرللام فصن ةأرملل لعجف «نبتجاح هيضتقتام
 نيفرحنملا ضعب هلعف اك لجرلاب اهاوسالو «ةيلهاجلا لهأ لعف اك اهمرحي
 برقأ مهيأ نوردتال مّوانبأو وابا » : لاق مث لقعلاو ةرطفلا ىضتقم نع
 ةيآ يف لاقو « اميكح اميلع ناك هللا نإ هللا نم ةضيرف ًاعفن مكل
 هللا عطي نمو هللا دودح كلت * ملح .ملع هّللاو هللا نم ةيصو » : ىرخأ

 زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ رابألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي هلوسرو
 هلو اهيف ادلاخ اران هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو × مظعلا

 لكب هللاو اولضت نأ مكل هللا نيبي » : ةفلاث ةيا يف لاقو « نيهم باذع

 ي



 ( هتمكح هيضتقتامو هملع بسحب ثيراوملا ضرف هنأ ىلاعت هللا نیبف

 هعاطأ نم دعوو ( ةنم صقنلا الو هزواجت لحيال مزال ةنم ضرف كلذ نأو

 اهتحت نم يرجت تانج هضرفو هدحام ىلع ايف ىشمتو دودحلا هذه يف

 نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم اهيف ادلاخ رابغألا

 ارات هلخدي ناب هذودح ىدعتو هفلاخ نم دعوتو « نيحلاصلاو ءادهشلاو
 . نيهم باذع هلو اہف ادلاخ

 دمحلا هللاف كلهن الو لضنال ىتح ماتلا نايبلاب انيلع هلضفب نتما اك

 . نيملاعلا بر
 يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : هع هلوق تعمج اذإ كنأ ملعاو
 ةماع تبعوتسا دق اهتدجو ثيراوملا تايا ىلإ ( ركذ لجر لؤأل وهف
 : لوقأ هللابو لوقأف هللا لوحب كلذ 8 شا انأاهو ‹ هتامهمو ثيراوملا ماكحأ

 :ثذات كيزاوملا يف اضن هلل اهركذ يتلا ثيراوملا تانا
 . عورفلاو لوصألا ثرأ يف : لوألا ةيآلا
 .مألا دالوأو نيجوزلا ير يف : ةيناثلا ةيآلا

 : مأ ريغل ةوخالا كر يف : ةئلاثلا ةيآلا

 نيب  ةيآلا « مدالوأ يف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلوق : لوألا ةيآلاف
 صلخ ثانأو صلح روكذ ماسقأ ةثالث عورفلا مهو دالألا نأ اهيف هللا

 ةيوسلاب نوثري ةبصع مهنأ ىلع لدف اثاريم مه ردقي مل صلخلا روكذلاف
 ناثلثلا نيتنثلا قوف نلو فصنلا ةدحاولل نهئاريم ردق صلخلا ثانالاو

 « فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو » : هلوق موهفمو ثيدحلا لد دقو

 . . نيثلثلا نيتنثلل نأ ىلع

 نكلو ةبصع مهنأ ىلع لدف اثاريم مهل ردقي مل نيسنجلا نم طلتخماو

 مهل ركذف هرخآ ىلإ هيوبألو هلوقب مهثرإ نايب هللا ًادتباف لوصألا امأ



 ش .. :نيلاح
 . ثانألا وأ روكذلا دالألا نم دحأ تيملل نوكي نأ :امهادحإ ٠

 . دالأألا نم دحأ تيملل نوكيال نأ : ةيناثلا

 يقابل اضرف سدسلا نيوألا نم دحاو لك ثاوم لوألا لاحلا يف
 ةبصع نونوكي ذئنيح مهنأل اثانإو ١ اروكذ وأ اروكذ اوناك نإ دالرأل
 . تيملا نم ءزج ا نأل لوصألا ة ةبصع نم لوأ  عووفلا ة ةبصعو

 هذخأي ناك نإ را نهضرف نذخأ الخ انانإ دالألا ناك ناو

 نيتنثا نك اذإ ي هل ىقبي نأ روصتي الو ركذ لجر لأ هنأل بألا ۰

 . مألا عم رثكأف
 هاوبأ هثروو دالوألا نم دحأ تيملل نوكيال نأ يهو ةيناثلا لاحلا فو

 نأ الإ يتابلا هل نوكيف بألا نع تكسو ثلثلا مألل هللا ضرف دقف
 ا يقابلاو طقف سدسلا اهل هللا ضرف دقف رثكأف نانثا ةوخإ تيملل نوكي

 امهعم هثرو ول هنأ هنم ذخؤي امر هنإف هاوبأ هوو لجو زع هلوق لمأتو
 نيتيرمعلا يف مألا ثاريم ىلا ةراشإ هيف نوكيف ثلثلا مالل نكي مل امهيغ
 مث هضرف ةجوزلا وأ جوزلل نإف «بأو مأو ةجوزو « بأو مأو جوز امو
 بألل لعج هللا نأ كلذو «بألل يقابلاو هدعب يقابلا ثلث مالا ىطعت
 هضعبب ادرفنا اذا اهالثم هل نوكي نأ كلذ سايقف لاملاب ادرفنا اذا اهيلثم

 . ملعأ هّللاو

 «ةيالا « مكجاوزأ كرتام فصن مكلو » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلاو

 | : نيلاح جوزلل نأ اهيف ىلاعت هللا نيبي
 ثانالا وأ روكذلا دالألا نم دحأ ةتيملا هتجوزل نوكي نأ : امهادحا
 . عبرلا هضرفف

 . فصنلا هضرفف دالولا نم دحأ اه نوكيال نأ : ةيناثلا



 وأ روك دلا نالا نق د ك وجو نركب ذأ : امهادحا
 . نمثلا اهضرفف ثانألا

 حرا اهضرفف دالألا نم خال نوكيالا نأ : : ةيناثلا

 يف نوثري م ىلاعت هللا نيبف مألا نم تاوحخالاو ةوخالا مهو 2 دالوأ امأ

 ثلغلا رثكأف نينثإلاو سدسلا دحاولل ردقم مهثاريم نأو ةلالكلا

 نم تيملاب مههاصتا نأل ملعأ هللاو كلذو ىثنأ ىلع ركذل لضفال ةيوسلاب

 . ةروكذلا بناج لضفي ىتح ةوبأ ةهج انه سيلف ىثنأ يهو مألا قيرط

 « ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي » : ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيآلاو

 مهنأ ةميركلا ةيآلا نم ذحؤيو مأ ريغل ةوحاالا ثاريم اهيف هللا ركذ ةيآلا

 : ماسقأ ةثالث
 . ريدقت الب ةيوسلاب ا صلخ روكذ : اهدحأ

 ديزأف نيتنثللو فصنلا ةدحاولل ريدقتلاب نئريو صلخ ثانا : يناثلا

 . ناثلثلا

 ظح لثم ركذلل ريدقت الب نوثريو نيسنجلا نم طلتخم : ثلاثلا
 ٠ . نييثنالا

 لجر ىلوال وهف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : هع هلوق امأو
 ثريال هنأو ةوحالاو عورفلاو لوصالا ادع نم ثرا هنم ذحخؤيف ( ركذ
 قيقشلاو هنبا ىلع معلاك ىلوالاف ىلوالا مدقي ريدقت الب روكذلا الإ مهنم
 . بال يذلا ىلع

 باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولو )نایت رق نھ جوو
 لهأ ىوس نم مهو ماحرألا يوذ فا » ملع ِءيئ لكب هللا نا هللا

 مث نمف ثاريملا يف اصن تسيل ةيآلا هذه نكلو بصعلاو ضئارفلا

 . هللا ءاش نا هنايب أ 3 ماحرألا يوذ ثرا يف ملعلا لهأ فلتخا



 ضئارفلا ملع
 همكح ا هترُك س هعوضوم س هدح

 . ًاباسحو ًاهقف ثيراوملا ةمسقب ملعلا : هدح
 قوقحو لاومأ نم تيملا هفلخيام يهو تاكرتلا : هعوضوم

 . تاصاصتخاو

 فرعن مث نمو ةكرتلا نم هقحتسيام ثراو لك لاصيا : هترم
 ` . همكحو هتيضأ

 نيقابلا قح يف راص يفكي نم هب ماق اذإ ةيافك ضرف : همكح

 ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا

 : يتآلاك اهتيمهأ بسحب ةبترم قوقح ةسمخ ةكرتلاب قلعتي
 لساغلا ةرجأو هطونحو هنفكو هليسغت ءام نن نم تيملا زيهجت نوم ١
 ةلزنمب يهف تيملا جئاوح نم رومألا هذه نأل كلذ وحنو ربقلا رفاحو

 . سلفملل نكسلاو سابللاو بارشلاو ماعطلا
 نيدلاو هتبقرب دبعلا ةيانج شراك ةكرتلا نيعب ةقلعتملا قوقحلا مث  ؟

 ثيح ةكرتلاب اهقلعت ةوقل اهدعبام ىلع تمدق امنإو نهر هيف يذلا
 . اهنيعب ةقلعتم تناك

 قوقحلا هذه مدقت يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام :ثالثلا ةمئألا دنعو )

 نؤمب موقيف اذه ىلعو قباس لاملا نيعب اهقلعت أل زيهجتلا نوم ىلع
 لوقلا اذهو لاملا تيب يفف الإو ناك نإ تيملا ةقفن همزلت نم زيهجتلا
 . ( ملعأ هللاو رظنلا نم ظح هل ىرت اك



Eةمذ يف يتلا نويدلاك ةكرتلا نيعب | قلعا يتلا ةلسرملا نويدلا 9  

 ضرقلاك يمدالل مأ ةرافكلاو ةاكرلاك هلل تناك ءاوس نهر الب تيملا

 ةكرتلا فت م نا صصحلاب نويدلا نيب ىوسيو اهوحنو عيبملا نو ةا

 ًاقحال مأ اما ناك ءاوسو يمدالل مأ هلل نيدلا ناك ءاوس ( عيمج اب

 نع هجام نباو يذمرتلاو دمحأ ىور ال ةيصولا ىلع نيدلا مدق امو )
 نم » نوأرقت مكنا لاق هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نينموملا ريمأ

 لبق نيدلاب ىضق وع هللا لوسر نأو « نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب
 00 هدضعي هنأ الإ م هدانسا يف ناك ناو ' ثيدحلا دو 3

 ةميركلا ةيالا يف نيدلا ىلع ةيصولا ميدقت يف و ةمكحلا امف 88 نإف

 عربت ةيصولاو بجاو نيدلا نأ وه ملعأ هللاو او ةمكحلا نأ : باوجلاف

 فاالخب هئادأب نونواهتيف هب مايقلا نولقثتسيو ةثرولا هب لها اعر عربتلاو

 هب اونوابت ةثرولا نأ ردق اذإف هب بلاطي نم هل نيدلاف ضيا بجاولا

 هللاو اهركذ ميدقتب ةيصولا تربجف هب ةبلاطملا كرتي نل هبحاصف

 . ( ملعأ
 . ثراو ريغل لقأف ثلثلاب ةيصولا مث ٤

 نأل ةرثك وأ تناك ةليلق ةحيحص ريغ مارحف ثراولل ةيصولا امف )

 هلرسرو ٠ هللا و نس هللا و كلت « ا ضئارفلا e هللا

 8 هلو ایف لا 0 E هدودح لعتيو 0 هللا صعي نمو

 ضعب ةدايز يضتقت اهنال هللا دودح يدعت نم ثراولل ةيصولاو « نيهم

 لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو «هايإ هاطعأو هل هللا دح امع ةثولا

 هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ ) :لوقي هع هللا لور تفس

۱۰ 



 ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور ( ثراول ةيصو الف
 . ثيدحلا اذه ىبضتقمب لمعلا

 ةيصولا تذفن ةثرولا نم دحأل ةيصولا نودشرملا ةثولا زاجأ نإ نكل
 هللا يضر سابع نبا ثيدحلو « طقس هطاقسإب اوضر اذإف مهل قحلا نأل

 ءاشي نأ الإ ثراول ةيصو زوجتال يع هللا لوسر لاق ) : لاق امهنع 8 3 5 3 لبااص ا 7 5
 . ينطقرادلا هاور ( ةثرولا

 اب حصت الو لقأف ثلثلاب حصتو زوجت اهنإف ثراو لا ريغل ةيصولا اماو
 سابع نبا ثيدحلو ةراضملاب هيلع دازام لخديف ريثك ثلثلا نال هيلع داز
 يبنلا نإف عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوضغ سانلا ناو لافتا ميكا يد
 . هيلع قفتم ( ريثك ثلشلاو ثلثلا ) : لاق هيَ

 نال كلذ حص ثلثلا ىلع داز امب ةيصولا نودشرملا ةثرولا زاجأ نإف
 . طقس هطاقسإب اوضر اذإف مهل قحلا

 ثراولل ةيصولا ةثولا ةزاجا ربتعت ىتم هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو
 اهنأ هباحصأ دنع دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف ثلثلا ىلع داز امي 3

 مهو ةزاجإلا حصت مل هلبق اوزاجأ ولف توملا دعب الإ ربتعتال
 حص ٹروملا توم ضرم يف تناک نإ ةزاجالا نا حجارلاو . عوجرلا

 مو حصت مل هتوم ضرم ريغ يف تناك نإو عوجرلا مه سيو
 هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو كلام بهذم اذهو . عوجرلا
 . ( لوالا ءزجلا نم ( 3 ) هحفص دئاوفلا عئادب يف هركذ مقلا نبا

 ةيصو دعب » : ثيراوملا ةمسق دعب لاق هناحبس هللا نال ثرإلا مث  ه
 لجر يلوأل وهف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : ع يبنلا لوقل 3 7-0 1 2*5 م 8 نا ۴ ةبصعللف يقبامو ضورفلا يوذب أدبيو « راضم ريغ نيد وأ اب يصوي
 ردقب ضورفلا يوذ ىلع در ةبصع نكي مل نإف «هيلع قفتم ( ركذ
 يوذلف مييلع دري ضرف ووذ الو ةبصع نكي مل ناف نيجوزلا الإ مهضورف

١١ 



 باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوقل ماحّألا

 . لاملا تيبلف ةئرو نكي مل ناف « هللا

 اهنم ذفني ال اهنأ عم ثرإلا ىلع ةيصولا ميدقت ىنعمام ليق اذإ ( هيبنت )
 ؟ ةثرولل يتابلاو ثلثلا الإ ةئرولا زجت مل اذإ

 الماك ثيراوملا لبق ةكرتلا نم جرخي هب ىصوملا نأ هانعم نأ : باوجلاف

 نود مهملع صقنلا لخديف ةلقتسم ةكرتك ةثرولا ىلع يتابلا مسقي مث

 اهتخأو اهجوز نع ةأرما تكله اذاف .لاثملاب كلذ نيبتيو ةيصولا

 دحاو ثلثلا ةيصولل ةثالث نم ةلأسملاف ثلثلاب تصوأ دقو ةقيقشلا

 اهفصن تخأللو دحاو وهو اهفصن جوزلل ةثوروملا ةكرتلا يد يف
 ج وزلو ثلثلا ةيصولل نأ لاثملا اذه يف فرعت تنأف «دحاو وهو

 تحألاو جوزلا نم لكل لصحي مل نكلو فصنلا تحأللو فصنلا
 راصو الماك ثلثلا هل ىصوملا ىطعأف ةيصولا امأ . ثلثلا الإ ةقيقح

 هب ىصوملا ثلثلا انلعجل ةيصولا ميدقت مدعب انلق ولو ةثرولا ىلع صقنلا

 ثلثلا ةيصولل ةينامث ىلإ لوعتو ةتس نم ةلأسملا نوكتف ضورفم ثلثك

 ةينامث ىلإ لوعتو ةثالث فصنلا تحأللو ةئالث فصنلا جوزللو نانثإ
 . عيمجلا ىلع صقنلا لخديف

 : يتآالاك ة ةبترم ةسمخ ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا نأ قبسام ةضداخو

 . زيهجتلا نوم : لوألا

 اذه نأ ةثالثلا ةمئألا بهذمو « ةكرتلا نيعب ةقلعتملا قوقحلا : يناثلا

 +زيهجتلا نوم ىلع مدقم
 . ةلسرملا نويدلا : ثلاغلا
 .لقأف ثلنثلاب و ريغل ةيصولا : عبارلا

 كيرالا“ سماخلا



 ثرالا

 هماسقأ  هعناوم  هبابسأ  هطورش  هناكرأ

 . ثورومو ثراوو ثروم : ةثالث ثرإلا ناكرأ
 . تيملا وهو هنم ةكرتلا تلقتنا نم ثروملاف

 هيلإ ةكرتلا تلقتنا نم ثراولاو
 . ةكرتلا ثوروملاو
 : ةثالث ثرإلا طورشو

 .امكح وأ ةقيقح ثروملا توم : اهدحأ

 .امكح وأ ةقيقح ةظحل ولو هدعب ثراولا ةايح : يناثلا
 . ثرإلل ىضتقملا ببسلاب ملعلا : ثلاثلا

 تحأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ » : ىلاعت هلوقلف ثروملا توم امأ
 هلاقتنا دعب الإ نوكي ال هلال هكرتو توملا كالحلاو « كرتام فصن اهلف
 . ةرخآلا ىلإ ايندلا نم

 . نيلدع ةداهشو ةضافتسالاو ةنياعملاب توملا ققحت لصحيو
 ثحبلل ددحت يتلا ةدملا تضم اذإ دوقفملا يف كلذف امكح تملا امأو

 ةباحصلا لعفل هرذعت دنع نيقيلا ىرجم نظلل ءارجإ هتوب مكحن انناف هنع
 ىلاعت هللا نألف هثروم توم دعب ثراولا ةايح طارتشا امأو مهنع هللا يضر
 كيلقلاو كيلقلا ىلع ةلادلا ماللاب ةئرولا قاقحتسا ثيراوملا تایآ يف ركذ

 . يحلل الإ نوكيال

 ةداهشو ةضافتسالاو ةنياعملاب هوم توم دعب هتايح ققحت لصحو
 اذإ هوم نم ثري لمحلاب هل اولثمف امكح ثراولا ةايح امأو نيلدع

 هجورخ طرشب حورلا هيف خفنت مل نإو درر نحرك ققحت
 2 ج

 ىلع بترم ثرإلا نألف ثرالل ىضتقملا ببسلاب ملعلا. طارتشا امأو



 ققحتن مل اذاف كلذ وحنو ءالولاو ةيجوزلاو ةوحألاو ةوبألاو ةدالولاك فاصوأ

 نم نأل ماكحألا نم اهيلع بترام توبثب مكحن مل فاصوألا هذه دوجو
 دوجو دعب الإ ءيشلاب مكحي الف هلحم فداصي نأ مكحلا توبث طورش

 . هعناوم ءافتناو هطورشو هبابسأ
 ثراولا لصتي فيك ملعت نأ ثرإلل يضتقملا ببسلاب ملعلا ىنعمو

 انهه نكل «كلذ وحن وأ ءالو وذ وأ بيرق وأ جوز وه له ثروملاب
 : نالاح

 ثراب ىلوأ هنأ رخا يعديف مولعم ثراو تيملل نوكي نأ :امهادحإ

 تيملاب يعدملا لاصتا ةيفيكب ملعن نأ دبال لاحلا هذه يفف هنم تيملا

 همع نبا وأ هيخأ نبا وأ همع وأ هوحأ هنأ ملعن نأب ًاضيأ هنم هتلزنمو

 ثرالاب ىلوأ امهيأ كلذب ملعتل بيرق وأ تيملا نم ةلزنملا ديعب وه لهو
eS 

 ع الب وا
 ملعن نأ يفكي لاحلا هذه يفق مولعم ثراو تيملل نوكي ال نأ : ةيناثلا

 ( ةديرب نب هللا دبع ) هاور امب اذه سنأتسيو هوحنو هتليبق نم وأ هبيرق هنأ

 اوسمتا لاقف هئاريمب هَ يبنلا ىقأف ةعازخ نم لجر تام لاق هيبأ نع
 اورظنا ةع يبنلا لاقف محر اذ الو ااو هل اودجي ملف محر اذ وأ ااو

 . دواد وبأ هاور . ةعازخ نم لجر ربكأ
 : ءالوو بسنو حاكن : ثالث ثرالا بابسأو

 نم ةجوزلاو هتجوز نم جوزلا هب ثريف حيحصلا ةيجوزلا دقع حاكنلاف
 : ىلاعت هلوق مومعل ةولخ الو ءطو لصحي مل نإو دقعلا درجمب اهجوز
 ةجوز نوكت ةأرملاو « متكرت امم عبرلا نطو مكجاوزأ كرتام فصن مكلو »

 نم ةسمخلا ىورو «حيحص دقعب الإ ةجوز نوكت الو دقعلا درجمب
 ةارما يف ىضق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع ثيدح

 نانس نب لقعم دهشف ثاريملا امه نأ اهب لخد نكي مو اهجوز اہنع يفوت
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 هب ىضقام لثمب ق قشاو تنب عورب يف ىضق هَ لب يبنلا نأ يعجشألا
 . يذمرتلا هححصو

 هلوقل ةديعب وأ ة ةبيرق ةدالوب نيناسنإ نيب لاصتالا وهو محرلا وه بسنلاو
 . « هللا باتك يف ضع ىلوأ مهضعب ماجرا ولوأو » : ىلاعت
 نيبصعتملا هتبصعو قتعملل تبثت ثت يتلا ةبوصعلا يهو ةقاتعلا ءالو ءالولاو
 ها هكر أ رد علا عر اعربت قتعلا ناك ءاوس مهسفنأب

 . هيلع قفتم ( قتعأ نمل ءالولا امنإ ) : يع يبنلا لوق مومعل





 ثرالا بابسأب قلعتت عورف

 امهنيب ةنونيبلا لصحت نأ ىلإ نيجوزلا نيب ثراوتلا دتمي : لرل شا
 ىلعو امهنيب ثراوتلا عطقنا ةنونيبلا تلصح اذإف خسف وأ قالطب

 ل ةدعلا يف تمادام يعجرلا قالطلا يف نيجوزلا نيب ثراوتلا تبثيف
 . اهتدع ءاضقناب الإ نيبنال ةيعجرلا

 درجمب نيجوزلا نيب امهيف ثاروتلا عطقنيف نئابلا قالطلاو خسفلا امأو
 نم رخآلا نامرح دصقب اهيف مهتي لاح يف امهدحأ نم عقت نأ الإ | ةقرفلا
 اولثمو ءيسلا هدصق ضيقنب هل ةبقاعم ثري الو ثروي ميتملا ناف ثرالا
 : اهنم ةلئمأب كلذل

 الف اهنامرح دصقب امهتم فوخلا هتيم ضرم يف هتجوز قلطي نأ ل ١
 امأو ةدعلا يف تمادام هثرتف يه امأو هنم ةنونيبلا ببسب تتام ول اهثري
 يعفاشلا يلوق ميدقو هباحصأو ة ةفينح ف لوق يف هثرت الف اهئاضقنا دعب
 لاق ج وزتت ملام هئرت اهنأ هنع روهشملا نكل هيلع لديام دمحأ نعو
 ىلا تداع ءاوس اهژا طقس تجوزت وأ تدقترا نإف دترت وأ باحصألا
 اهثرا طقسيال كلام لاقو .ال مأ يناثلا جوزلا اهقراف ءاوسو ال مأ مالسالا
 . باوصلاب ملعأ هللاو « ج وزلا عم تناك ولو ثرتف جاوزلاب

 . جوزلا نم ةمهتلا لاثملا اذه يفو
 نم اهحاكن خسفيام فوخملا اهتوم ضرم يف ةجوزلا لعفت نأ ١

 هعضرتف ريغص لفطل اهيلع دقعي نأ لثم هنامرح دصقب ةمهتم اهجوز
 الو تتام ول اهنم ثريو خسفني حاكنلا نإف ةمرمألا هب تبثت اعاضر
 ل

 . ةجو زلا نم لاثملا اذه يف ةمبتلاو
 يشاوحو عرفو لوصأ فانصأ ةثالث ةبارقلا : يناثلا عرفا
 ثراولاو 5 ناو بلاو o صخشلا ىلع ىلع ةدالو مه نم : : لوصألاف
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 دعنا
 ضحم الع ناو هيبأو بالاك ىثنأ تيملا نيبو هنيب سيل ركذ لك

 مالا يبأك ماحرالا يوذ نم وهف ىثنأ تيملا نيبو هنيب ناك نإف روكذلا

 . هوحنو
 ماو اهمأو مالاك ىثنأ هلبق ركذ تيملا نيبو اهنيب سيل ىثنأ لك ل ١
 ركذ تيملا نيبو اهنيب ناك نإف ثانالا ضحمب نولع ناو دجلا مأو بالا

 نم وه نمب ةيلدم اهنال مالا يبأ مأك ماحرالا يوذ نم يهف ىثنأ هلبق
 ةدجلا يف ملعلا لهأ فلتخاو ماحرالا يوذ نم تناكف ماحرالا يوذ
 اهنأ باوصلاو تلع ناو هيبأو دجلا ماك بالا قوف ثراو ركذب ةيلدملا

 يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم اذهو بالا ماك ثراوب ةيلدم اهنال ةثراو
 سابع نبأ نع ىورو ) : ينغملا يف لاق ةيميت نبا مالسالا خيش هراتخخاو

 . ىهتنا ( اذاش الإ ةباحصلا ةماع لاق اذمبو ةقارس نبا لاق

 اولزن ناو مهدالوأو دالوالاك ةدالو مهيلع صخشلل نم لك : عورفلاو
 ءانبالا دالوالاو دالوالاك ىننأ تيملا نيبو چ سیل نم لک مہم رولو

 . ماحرالا يوذ نمف تانبلا دالواك ىثنأ تيم لا نيبو هنيب نم اماف

 ثراولاو اولزن نإو مهئانبأو مامعألاو ةوحالاك لوصألا ع ورف : يشاوحلاو

 £ 5 عاام 32 ندب

 ماحرالا يوذ نمف يشاوحلا ثانأ نم نهريغ امآف اقلطم تاوخألا ١
 . نهوحنو معلا تنبو خألا تنبو ةلاخلاو ةمعلاك

 . مهعورف نود مألا نم ةوحخألا

 ىلدملا امأف مهئانبأو مأ ريغل مامعألاو ةوحألاك رکذب ىلدأ ركذ لک
 . ماحرألا يوذ نمف مهوحنو تحألا نباو ممل معلاو لاخلاك "

 مهسفنأب نوبصعتملا هتبصعو قتعملا الإ ءالولاب ثريال : ثكلاثلا عرفلا

 هب ثروي ءالولا نال كلذو مهوحنو مأ ريغل هيخأو هدجو هيبأو قتعملا نباك
 3 ثروي ءالولا نإ « : حرش لاقو ءاملعلا ريهام لوق اذه ثروي الو
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 مامالا نع يورم وهو مهسفنأب نيبصعتملا ةبصعلاب صتخي الف لاملا ٹروی
 طقف نبالل لالاف هقتعم ةنباو هقتعم نبا نع قيتعلا تام ولف ) ( دمحأ

 ةبصاع ابمأل ءيش تنبلل سيلو هسفنب بصاع هنأل روهمجلا لوق ىلع

 . نيشألا طح لثم ركذلل امهنيب لالا يرش لوق ىلعو ( اهوغب
 ذيع ةا يالا هذه رغ بم. كازيملل سل غبار عرفلا

 بابسألا مدع دنع ةيميت نب ١ مالسالا خيش دازو ءاملعلا روهمج
 طاقتلالاو هيدي ىلع مالسالاو ةدقاعملاو ةالاوملا : يهر رخأ ًابابسأ ةروكذملا
 ثريو ) :لاق دمحأ مامالا نع ةياور وه لاقو ناويدلا لهأ نم امهنوكو

 . ىهتنا ( ءاملعلا ضعب هلاقو ةثولا مدع دنع قيتعلا وهو لفسأ نم ىلوما
 : اهنم ننسلا يف ثيداحأ كلذ ضعب يفو

 نيب ىخآ لع يبنلا نأ امنع هللا يضر سابع نبا نع ١

 ماحبألا ولوأو » : ىلاعت. هلوق لزن يح كلذب نوثراوتي اوناكو هباحصأ
 دواد وبأ هاور بسنلاب اويراوتف « هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب
 . لاقم هيف نم هدانسإ يفو 00

 امة لاق هنع هللا يضر ي يراذلا ى نع ةصيبق نعد ؟
 وهب لتر هني لع ل لا لهأ ن لجرلا يف ةنسلام هع هللا
 هححصو 0 هاور ( هتاممو هايحمب سانلا وأ وه ) : لاقف نيملسملا

 . لصتمب سيل يذمرتلا لاقو تباثب سيل يعفاشلا لاقو ةعرز وبأ
 زوجت ) : لاق ل يبنلا نأ هنع هللا يضر عقسألا نب ؛ ةلئاو نع ۳

 هجرخأ ( هيلع تنعال يذلا اهدلوو اهطيقلو اهقيتع ثيراوم ثالث ةأرملا
 يفو مكآحلا هححصو « بيرغ نسح يذمرتلا لاقو دمحأ الإ ةسمخلا
 حلاص متاح وبأ لاقو رظن هيف يراخبلا لاق يبلغتلا ة ةعيبر نب رمع هدانسإ
 . حلاص نكلو ال لاق ةجحلا هب موقت ليق ثيدحا

 يبنلا دهع ىلع تام ًالجر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٤



 يفو ةسمخلا هاور هڻاريم هاطعأف هقتعا وه ادبع الإ شاو كرتي لو هلع

 . ةقث ةعرز وبأ لاقو روهشملاب سا نالا لاق ة ةجسوع هدانسإ

 نيبو ءالؤه نيب ناف ىرتام اهدانسإ يف ناك نإو ثيداحألا هذه يفو

 وه يذلا لاملا تيب نم هثاريب ىلوأ مهلعجيام ةصاخلا ةلصلا نم تيملا

 . ملعأ هللاو . نيملسملا مومعل



 : ثرإلا عناوم

 . نيدلا فالتخاو لتقلاو قرلا : ةثالث ثرإلا عناوم
 هيف فرصتيو ثرويو بهوبو عابي اکولم ناسنإلا هب نوكي فصو قرلاف
 ن سكس رجع هلا, ب هو اقسم ر فرص الإ
 . رفكلا ببسب صخشلاب

 هقحتسم ىلإ ثاريملا فاضأ هللا نأل ثرالا نم اعنام قرلا ناك اغنإو
 يبنلا لوقل كلميال قيقرلاو ثراولل اكلم نوكيف كيلفلا ىلع ةلادلا ماللاب

Eلب نم  Eعاتبملا هط ريشا نأ الإ علادل هلام  ) 
 ناكل ثرو ول هنأل ثرالا قحتسي يم كلميال ناك اذاف . هيلع قفتم

 . تيملا نم يبنجأ وهو هديسل

 لتقلا نم ثرالا نم عنمب يذلاو اببست وأ ةرشابم حورلا قاهزا لتقلاو
 هيأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلل هدمعتب مای ثيحب تح ريغب ناکام

 وبأ هاور ( اعيش لتاقلا ثريال ر :لاق هع يبنلا نأ هدج نع

 هنألو . ةجام نباو دمحأو ًاطوملا يف كلام هاور اعوفرم هوحن رمع نعو . دواد
 . ةعيرذلل 8 ثرالا نم مرج هما نا لجعتيا هوم ی

 اللو ةعيرذلا دسل اميمعت ًأطخ وأ ًادمع لتقلا نوكي نأ نيب قرف الو
 ًاطحخ لتاقلا ثري ) : هللا همحر كلام لاقو ًأطخ لتق هنأ دماعلا يعدي
 مالعأ يف هللا ههر ےقلا نبا هركذو ( ةيدلا نود لوتقملا لام دالت نم

 د نا ا و ) ةحفص نيعقوما
 نبا هركذ . هتيد نم ثريالو هلام نم ثري هنا ا عارم امهدحأ لتقي

 هنأ رهاظلاف لوقلا اذه ىلعو تلق . ىبتنا ذخأن هبو ميقلا نبا لاق ةجام
 . ملعأ هلاو . دمعب سيل لتقلا نأ ىلع لدت ةرهاظ ةنيرق نم دبال

 ثرالا عني الف لئاصلا لتقك انآ نكي مل هدمعت ول يذلا لتقلا امأف
 ناك اذإ ثرالا عنميال هناف هوحن وأ ءاود وأ تيدا لصاحلا لتقلا كلذكو
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 ١ طيرفت الو دعت لصح مو هيف انوذأم .
 ٍلثم ىرخأ ةلم ىلع يناثلاو ةلم ىلع امهدحأ نوكي نأ نيدلا فالتخاو
 ًاينارصن رخآلاو ًايدوهي امهدحأ وأ ًارفاك يناثلاو ًاملسم امهدحأ نوكي نأ

 اعرش امهنيب ةلصلا عاطقنال امهنيب ثراوت الف كلذ وحنو هل نيدال وأ
 هنا كلهأ نم سيل هنا » : رفاكلا هنبا نع حونل ىلاعت هللا لاق كلذلو

 لع يبنلا نأ هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ثيدحلو « حلاص ريغ لمع

 نبا نعو ةعامجلا هاور ( ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثريال ) :لاق

 ( ىتش نيتلم لهأ ثراوتيال ) : لاق هع يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع
 . ةجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 : نيتلاسم كلذ نم هللا مهمحر باخصألا ىنثتساو
 هل نمم ىلوملا ثري لب نيدلا فالتخا هعنمي الف ءالولاب ثرإلا : امهادحإ

 . هنيد يف هل ًافلاخم ناك نإو ءالو هيلع

 ملسملا هبيرق نم ثييف ةكرتلا ةمسق لبق رفاكلا ملسأ اذإ : ةيناثلا

 . مالسالا ف هل ًاييغرت

 : لئاسم ثالث ةيميت نب | مالسالا خيش ىنثتسا اک
 عنميال قافنلاف لاق قافنلاو حيحصلا مالسالاب فالتحللا : امهادحإ

 . ارهاظ همالساب مكحلل قفانملاو ملسملا نيب ثراوتلا
 . سكع الو يمذلا هبيرق نم ثري ملسملا : ةيناثلا
 . ملسملا هبيرق هلرو هتدر ىلع لتق وأ تام اذإ دترملا : ةثلاثلا
 ثراوتلا عنم ىلع ةلدالا مومعل ءيش كلذ نم ىنثتسيال هنا باوصلاو
 ل اذإ قفانملا نكل صيصختلا ىلع حيحص ليلد الو نيدلا فالتخا عم
 ملسملا هبيرق نم ثريف مالسإلا وهو هلاح رهاظب مكحن انناف هقافن رهظي
 هبيرق نيبو هنيب ثراوتال نأ باوصلاف قافنلا مولعم ناك اذإ امأ سكعلابو
 . ملعأ هللاو . ملسملا
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 ثرإلا عناومب قلعتت عورف

 نيبناجلا نم عنميام امهدحأ نيمسق ىلإ ثرالا عناوم مسقنت : لوألا عرفلا

 . دحاو بناج نم عنميام يناثلا

 . ثرويالو قيقرلا ثريالو هفلاخ نم هثريالو 0

 ٠ .هلبق حراجلا 0
 ضعب ناك نإو هلك ثرالا نم عنم الماك ناك نإ قرلا : يناثلا عقلا

 ٹریف مكحلا ضعبت ضعبملا ب ىمسيو ارح at اقف صخشلا

 : هللا ههر دمحأ مامإلا لاق هتلع عم رودي مكحلا نال هتيرح ردقب ثرويو

 يور كلذك ةيرحلا ردقب ثرو دبع هفصنو رح هفصن 20 ناك اذإ :

 نوكي امنإو ءيش هنم هيقاب كلام سيلف رحلا هئزجي رو وأ تا

 ا باا دب حرص م ا ر
 دوعي نأ لبق لتق وأ تام ناف ثروي الو ثريال دترملا : ثلاثلا ع رفلا

 خيشلا راتخاو نيملسملا حلاصم يف فرصي ائيف هلام ناك مالسالا ىلإ
 هناو دمحأ نع ةياور هنا لاقو نيملسملا هتثرول نوكي هلام نأ نيدلا يقت
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نع فورعملا

 ثرإلا ماسقأ

 ا فصنلاك ردقم بيصن هنا تار ل 0 0 ثالاف
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 . ردقم ريغ بيصن ثراولل نوكي نأ بيصعتلاب ثرالاو

 سدسو ثلثو ناثلثو نمو عبرو فصن ةتس نارقلا يف ةدراولا سوراو
 دجلا لئاسم ضعب ينو نيتيرمعلا يف داهتجالاب تباثف يقابلا ثلث امأو
 . هللا ءاش نإ يتأيام ىلع ةوحاالا نم هعم ثري نمو

 : نيتقيرط اهيقحتسمو ضورفلا ىلع مالكلا يف ملعلا لهال نأ ملعاو
 هب ثري نمو فصنلا ركذيف ةدح ىلع ضرف لك يف مالكلا امهادحإ

 . اذكهو هب ثري نمو عبرلاو
 ركذيف ةدح ىلع لك مهلاوحأ نايبو ضورفلا يقحتسم ىلع مالكلا ةيناثلا

 ثرت ةرات اهناب مالا ركذيو عبرلا ثري ةراتو فصنلا ثري ةرات هناب جوزلا
 ةلاح لك طورش نيبيو يقابلا ثلث ثرت ةراتو سدسلا ثرت ةراتو ثلثلا

 ىلإ برقأو نارقلا ةقيرط اهنأل ةقيرطلا هذه ةلاسرلا هذه يف تكلس دقو

 . قفوملا هللاو تتشتلا نع دعبأو مهفلا

 ضورفلا باحصأ

 اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : لاق هع يببلا نال ضورفلا تاحضاب ادن

 ةجوزلاو جوزلا ةرشع ضورفلا باحصأف ( ركذ لجر ليل وهف يقب امف
 تاوحألاو نالا تان تانبلاو رثكاف 525 دجلاو بألا لو رثكاف

 . مألا دالوأو مأ ريغل

 جوزلا ثاريم

 عرفلاو ثراو عرف اه نكي مل نا فصنلا هتجوز نم جوزلا ثري
 ريغ عوزف مهف تانبلا دالوأ اماف اولزن ناو ءانبألا دالوأو دالوالا مه ثراولا
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 . ثراولا ع رفلا هبجحي نم نوبجحي الف نيثراو
 هلوقل هريغ نم مأ هنم ناک ءاوس ٹراو عرف هتجوزل ناك نا عبرلا ثريو

 نه ناك ناف دلو نه نكي مل نا مكجاوزأ كرتام فصن مكلو » : ىلاعت
 دالثألا نم ىثنألاو ركذلا لمشي دلولا ظفلو « نكرت ام عبرلا مكلف دلو
 . اولزن نإو نينبلا دالوأو

 ثراولا عرفلا مدعل فصنلا جوزللف بأو جوز نع ةأرما تكله ولف
 . بألل يتابلاو
 يقابلاو ثراولا عرفلا دوجول عبرلا جوزللف نباو جوز نع تكله ولو

 نبالل .٠

 ةجوزلا ثاريم

 نا نمشلا ثرتو ثراو عرف هل نكي مل نإ عبرلا اهجوز نم ةجوزلا ثرت
 ةجوزلا نوكت نأ نيب قرف الو اهريغ نم وأ اهنم ثراو عرف هل ناك
 امم عبرلا نطو » : ىلاعت هلوقل نهتدايزب ضرفلا ديزي الف رثكأ وأ ةدحاو
 . « متكرت امم نمثلا نهلف دلو مكل ناک ناف دلو مكل نكي مل نا متكرت

 يقابلاو ثراولا عرفلا مدعل عبرلا ةجوزللف بأو ةجوز نع ؤرما كله ولف
 . بذلل

 يتابلاو ثراولا عرفلا دوجول نمشلا ةجوزللف نباو ةجوز نع كله ولو
 . نبال

 مألا ثاريم

 . يقابلا ثلث امإو سدسلا امإو ثللا امإ مالا ثاريم
 : طورش ةئالثب ثلثلا ثرتف



 . ثراو عرف تيملل نوكيال نأ اهدحأ

 . تاوخألاو ةوحاالا نم ددع هل نوكيال نأ يناثلا

 ؛:نش محلا ئدحتإ ةلامملا نوكتال نأ ثلاثلا

 ةوخالا نم ددع هل ناك وأ ثراو عرف تيملل ناك نإ سدسلا ثرتو

 نإ كرت امم سدسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو » : ىلاعت هلوقل تاوحالا وأ
 ةوحا هل ناك نإف ثلثلا همألف هاوبأ هژوو دلو هل نكي مل ناف دلو هل ناك

 نيفلتخم وأ اثانا وأ اروكذ ةوخالا نوكي نأ نيب قرف الو « سدسلا همالف

 وه اك بألا نيبوجحم وأ نيژاو اونوكي نأ نيب الو مال وأ بأل وأ ءاقشأ
 ناف » : لاق مث بالا عم ثلثلا مالل ضرف هللا نأل ةيركلا ةيآلا رهاظ

 ةلمحلا طابترا ىلع ةلادلا ءافلاب ىلاف « سدسلا همالف ةوخا هل ناك

 لعجف كلذ عمو بألا عم نوثري ال ةوحألاو ءابيلع اهئانبو ىلوألاب ةيناثلا

 خيش راتخاو ءاملعلا روهمج لوق و اذهو «لاحلا هذه يف سدسلا مألل

 نيبوجحم .اوناك اذإ سدسلا ىلإ مألا نوبجحيال مهن ١: ةيميت نبا مالسالا

 نع ٌورما كله ول هلوق ىلعف «ةميركلا ةيآلا ما فاالخ وهو بالاب

 مق روهمجلا لوق ىلعو بالل يقابلاو ثلثلا مالل ناك نيوخأو نيوبأ

 . بلل يقابلاو طقف سدسلا

 ىلع تلا مألل نركي لهف بأل خأو قيقش أر مأ نع كله ول رظنا
 ؟ دحاو الإ ةوحألا نم ثراو انعم سيل هنأل خيشلا لوق

 4 بألاب ةوحألا بجح اذإام ىلع ًاسايق ثلثلا اه معن : رهاظلا

 : امهو نيتيرمعلا يف يقابل تل ثرتو ملعأ

 . بأو مأو جوز ()

 . بأو مأو ةجوز (ب)
 دحاو يقابلا ثلث مأللو ةثالث فصنلا جوزلل ةتس نم لوألا ةلأسملاف

 . بألل نانثإ يقابلاو
 دحاو قابلا ثلث مأللو دحاو عبرلا ةجوزلل ةعبرأ نم ةيناثلا ةلأسملاو
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 . بلل نانثإ يقابلاو
 يضر ( باطخلا نب رمع ) امهب ىضق نم لوأ نأل نيتي نينيرمعلاب اتي اغإو

 . ةمئألاو ةباحصلا روهمج كلذ ىلع هقفاوو هنع هللا

 ثلث مألل هللا لعج ثيح ةراشالا ةقيرطب كلذ ىلع نارقلا لد دقو

 ضعبب هعم تدرفنا اذإ يغبني كلذكف کالا عم هب تدرفنا اذإ لاملا

 ًاضيأ اذهو نيجوزلا ضرف دعب يقب ام هب ادرفناام ثلث اه نوكي نأ لاملا
 هد اناك اذإ سنج نم ىثنأو ركذ لك نإف ضئارفلا ةدعاق سايق

 ملا انيطعأ ولو ءاوسلا ىلع 0 نييشنألا ظح لثم ركذلل ناك ةدحاو

 بألا لدب ناك ول اذلو ةدعاقلا هذه تلتخال نيتيرمعلا يف الماك ثلثلا
 اهمحازي الف هنم برقأ اهنأل الماك ثلثلا مألل ناكل نيتيرمعلا يف اذ

 .اهقح لك
 : مالا لاوحأ ةلثمأ

 . بألل يتابلاو طورشلا ماقت ثلثلا مألل بأو مأ نع كلاه كله ١
 يقابلاو ثراولا عرفلا دوجول سدسلا مألل نباو مأ نع كلاه كله ١
 . نبالل

 نم ددع دوجول سدسلا مألل لل نيوخأو مأ نع كلاه كله ٣

 . نيوخألل يتابلاو ةوحألا

 بألا ثاريم

 ا شرفا ا امإو بيصعتلاب امإو إو ضرفلاب امإ بألا ثر

 نإ كرت امم 0 امهنم دحاو 0 هيوبألو » : ىلاعت هلوقل 1
 وهف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : ع يبنلا لوقلو « « دلو هل ناك
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 ركذ لجر ىلوأل يقابلا ناك هضرف بألا ذخأ اذإف ( ركذ لجر ىلْوأل

 . هللا ءاش نإ يتأي اک بألا نم بيصعتلاب ىلوأ عورفلا ركذو
 : ىلاعت هلوقل ثراو عرف تيملل نكي مل اذإ طقف بيصعتلاب ثريو

 ضرفي و مألل ضرفف « ثلثلا هملف هاوبأ هئروو دلو هل نكي م نإف »

 . طقف بيصعتلاب لاحلا هذه يف ثري هنأ ىلع لدف بألل

 طقف ثانالا نم ثراو عرف تيملل ناك اذإ بيصعتلاو ضرفلاب ثريو
 هل يقابلا نوكيف ركذ لجر ىلوأ انه بألاو ثيدحلاو ةيآلا نم قبس امل
 . بيصعتلاب

 : بألا لاوحأ ةلثمأ

 تر ركون يس ادلب نباو بأ نع كلاه كله ١
 طقف ضرفلاب انه بألا ثاريمو «نيالل قتابلاو عورفلا نم
 بألل يقابلاو ا دوجول ثلثلا مألل بأو مأ نع كلاه كله  ؟
 . طقف بيصعتلاب انه هئاريمو ثراولا عرفلا مدعل

 اضرف سدسلا بأللو فصنلا تنبلل بأو تنب نع كلاه كله +٠

 ضرفلاب انه بألا ثاريمو عورفلا نم ةثراو ىئنأ دوجول ابيصعت يقابلاو
 لاو

 دجلا ثاريم

 هثاريمو بألا يبأك ىثنأ تيملا نيبو هنيب سيل نم وه ثراولا دجلا

 : نيتلأسم يف الإ هليصفت قبسام ىلع بألا ثاريمك

 ألا عمو لاملا عيمج ثلث دحلا عم امف مالل ناف ناتيرمعلا : اهادحإ

 . قبس ا ةيجوزلا ضرف دعب يقابلا ثلث

 ا نوطقسي مهنإف بألل وأ ءاقشأ ةوخإ تيملل ناك اذإ : ةيناثلا
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 نوطقسي اک هب نوطقسي مهنأ حجارلاو فالخ دجلاب مهطوقس ينو
 ىسوم ياو قيدصلا ركب يأ لوق وهو مالا نم ةوحالا طقسي اجو بالاب
 ر: يراخبلا لاق مهنع هلل يضر ةباحصلا ورع ةعبرأو 2 نباو
 ع هللا لور :باحبضأو هناقز قف زكي ابأ فلاحا ادحأ نأ ركذي

 دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ةفينح يب بهذم اذهو « ىهتنا ( نورفاوتم
 مقلا نباو ةيميت نب ١ مالسالا خيش مهنم ةعامج انباحصأ نم .هراتخاو

 هراتخاو فاصنالا يف هبوصو رهظأ وهو عورفلا يف لاق قئافلا بحاصو
 ركذو ( زاب نب زيزعلا دبع ) انخيشو ( يدعسلا نمحرلا دبع ) انخيش
 نإ 00013 ةحفنم نم عجارتلف اجو نیر ا مهلا نبا
 يداخ عم عوبطملا نيعقوملا مالعأ نم يناثلا ءزجلا نم ( 8١ ) ةحفص
 :حاورألا

 نوكيف لاح لكب اعيش هعم ةوخالا ثريال حجارلا لوقلا اذه ىلعو

 . نيتيرمعلا يف الإ بألا مكح همكح
 طقسي دجلا نإف بهذملا نم روهشملا وهو حوجرملا لوقلا ىلع امو

 : نالاح مهعم هلو بأل وأ ءاقشالا ةوحألا طقسي الو مأل ةوخنالا
 لاحلا هذه يف هئاريمف ضرف بحاص مهعم نوكيال نأ : امهادحإ

 ىتم هنأ لاحلا هذه يف طباضلاو ةوخالا ةمساقم وأ لاملا ثلث نم رثكالا
 رثكالاف لقأ اوناك ىتمو للملا ثلث هل رثكالاف هيلثم نم رثكأ ةوحالا ناك
 . نارمألا هل ىوتسا هيلثم اوناك ىتمو ةمساقملا هل

 يقابلاو هذخأيف لاملا ثلث دجلل رثكألاف ةوخأ ةثالثو دج نع كله ولف
 . ةوخأألل

 امهنيب لاملا نوكيف ةمساقملا دجلل رثكألاف خ خأو دج نع كلاه كله ولو

 ةمساقملاو ثلثلا نارمألا هل ىوتسال نيوخأو دج نع كله ولو نيفصن

 . امهنم تش امب هثروف

 .«و



 ضرفلا بحاص ذخأيف ضرف بحاص مهعم نوكي نأ : ةيناثلا لاحلا
 دعب يتابلا ثلث وأ ةمساقملا نم رثكألا دجلا ثاريم نوكي مث هضرف
 طقسو نجلا ةذعل سدنسلا الإ قب مل ناف لاملا عيمج يد وأ ضرفلا
 : لاحلا هذه طباوض كيلإو هللا ءاش نإ ياتو ةيردكألا يف الإ ةوحخألا

 يف دجلل ظح الف فصنلا ضورفلا بعوتست مل اذإ : لوألا طباضلا
 قابلا ثلث هل رثكألاف هيثم نم راك ةوحألا ناك نإ نکل لالا سدس
 . نارمألا هل ىوتسا هيلثم اوناك نإو ةمساقملا هل رثكألاف لقأ اوناك نإو

 دجلل ظحالو عبرلا اوو ةوخإ ةثالثو دجو تور نع تلاه تلاع نال

 قابلا ثلث هل رثكألاف هيلثم نم رثكأ ةوحألا انهو ءلاملا سدس ف
 . ةوحاالا نيب يقابلاو ةلعايق

 يف دجلل ظح الو ثلثلا مألل ناكل تحأو دجو مأ نع كلاه كله ولو

 يقابلا نوكيف ةمساقملا هل رثكالاف هيلثم نم لقأ انه ةوحالاو لالا سدس
 . نييثنألا ظح لثم ركذلل تحالاو دجلا نيب مالا ضرف دعب

 ظحالو عبرلا ةجوزلل ناكل نيوخأو دجو ةجوز نع كلاه كله ولو
 . قابلا ثلثو ةمساقملا هل يوتسيف هالثم انه ةوحالاو سدسلا يف دجلل

 دجلل ىوتسا طقف فصنلا ضورفلا تبعوتسا اذإ : يناثلا طباضلا

 رثكأ ةوخالا ناك نا نكل لاح لك ىلع لاملا عيمج سدسو يقابلا ثلث
 نإو رثكأ ةمساقملاف لقأ اوناك نإو ةمساقملا نم هل رثكأ امهف هيلثم نم
 . ةثالثلا رومالا هل توتسا هيلئم اوناك

 يوتسيو فصنلا تنبللف ةوخأ ثالثو دجو تنب نع كلاه كله ولف
 ةوخالا نأل ةمساقملا نم هل رثكأ امهو لالا سدسو قابلا ثلث دجلل
 نيب يقابلاو يقابلا ثلث لقف تعش نإو سدسلا ذخأيف هيلثم نم رثكأ
 . ةوحألا



 دجلل يوتسيو فصنلا جوزلل ناكل تحأو دجو جوز نع كله ولو
 هل رثكألاف هيلثم نم لقأ انه ةوحألا نكل لاملا عيمج سدسو يقابلا ثلث
 ظح لثم ركذلل تحألا نيبو هنيب جوزلا ضرف دعب يتابلا نوكيف ةمساقملا
 . نييثنالا

 انه يوتسيو فصنلا جوزللف نيوخأو دجو جوز نع كلاه كله ولو
 . اهنم تكش امب هثروف لاملا عيمج سدسو يقابلا ثلثو ةمساقملا دجلل

 ظح الف فصنلا نم رثكأ ضورفلا تبعوتسا اذإ : ثلاثلا طباضلا
 دعب يقابلا ناك وأ رثكأف هيلثم ةوحالا ناك نإ نكل يقابلا ثلث يف دجلل
 يقابلاو هيلثم نم لقأ اوناك نإو سدسلا هل رثكألاف عبرلا نم لقأ ضورفلا
 . لاما سدس مأ ةمساقملا هل رثكأ امهيأ ترظن رثكأف عبر

 ةجوزللو ناثلثلا نيتنبللف خأو دجو ةجوزو نيتنب نع كلاه كله ولف
 قابلاو سدسلا ذخأيف ةمساقملا يف الو يقابلا ثلث يف دجلل ظحالو نمثلا
 . خألل

 ج ف اكفنا دعو نيكي نع كل كلش راو
 ءامهنم تعش -عش امب هثروف ةمساقملاو لالا سدس هل يوتسي انهو يقابلا ثلث

 هذخأيف لاملا سدس دجلل رثكالا ناكل رخآ خأ خألا عم ناك ولو
 ةمساقملا دجلل رثكالاف ةدحاو تحأ امهدب ناك ولو نيوخالا نيب يقابلاو
 . نييثنالا ظح لثم ركذلل تحالاو وه نيتنبلا ضرف دعب يقابلا ذخأيف

 .امهنم تئش مب هژروف قبس امم رثكأف نارمأ دجلل ىوتسا ىتم : ةدئاف

 : ةيردكألا

 . مأ ريغل تحأو دجو مأو جوز : ةيردكألا

 دجللو نانثا ثلثلا مأللو ةثالث فصنلا جوزلل ةتس نم .اهتلاسم
 بيصن عمجن مث ةعست ىلإ لوعتف ةثالث فصنلا تحأأللو دحاو سدسلا

 نوكيف نييثنالا ظح لثم ركذلل ابيصعت اهامستقيل تحخالاو دجلا

 نك



 امهسوؤر برضنف امهبيصن نيابت يهو ةثالث امهسوؤرو ةعبرأ امههيصن

 ةتس مأللو ةعست جوزلل نيرشعو ةعبس غلبت ةعست ةلأسملا لوع يف ةثالث
 . ةعبرأ اهو ةينام هل رشع انثإ تحالاو دجللو

 ةوخالاو دجلا باب دعاوق ردك اهنال ةيردكالاب ةلأسملا هذه تيمسو
 : رومأ ةثالث يف اهتفلاخ ثيح

 انهو ةوخالا طقسي نأ سدسلا الإ قبي م اذإ بابلا اذه ةدعاق نأ : لوألا
 . تحالا طقست مل ةيردكالا يف
 . تلاع ةيردكالاو لوعتال بابلا اذه لئاسم نأ : يناثلا
 ةيردكالا يفو بابلا اذه يف تحألل ضرفيال ةداعملا ريغ يف هنأ : ثلاثلا

 2 3 عا 3 ١ م ضرف

 اضيأ تردك دقف ةوحالاو دجلا باب دعاوق تردك اک ةلاسملا هذهو

 نيب امسق مث ضرف ىلإ ضرف اهيف مض ثيح اهلك ضئارفلا دعاوق
 مضي نالقتسم ناضرف ضئارفلا يف سيلو بيصعت ةمسق امهيبحاص
 . بيصعتلاب ثرو مث هل ضرف ثراو ضئارفلا يف سيلو يناثلا ىلإ امهدحأ
 : ةداعملا

 . دجلا ىلع بالا دالوأ ءاقشألا ةوخإلا دعي نأ : ةداعملا
 انلعج بال ةوخإو ءاقشأ ةوخإ دجلا عم عمتجا اذإ هنأ كلذ حرشو

 نأك ةوخإلا ثرو هبيصن ذخأ اذاف دجلا اومحازيل ءاقشأ ةوخإ بال ةوخإلا

 : لاوحأ ةثالث نم ولخيال ذئنيحو دج مهعم نكي م
 بال ةوخالل ثرإ الف روكذ ءاقشالا ةوحإلا يف نوكي نأ : ىلوألا لاحلا

 . بأل ةوخإلا نوبجحي ءاقشالا روكذ نأل لاح لكب

 ثلث دجلل رثكألاف بأل نيوخأو قيقش خأو دج نع كلاه كله ولف
 ءيش الو قيقشلا خألل يقابلاو هذخأأيف هيلثم نم نال ٤
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 روصتي الف رثكأف نيتنثا ائانأ ءاقشالا ةوحألا نوكي نأ : ةيناثلا لاحلا
 دجلا بيصن دعب ىقبي نأ نكميام رثكأ نال بأل ةوخألل ءيش ىقبي نأ
 . رثكأف نيتيقيقشلا ضرف امهو ناثلثلا

 دجلل رثكألاف بأل نيوخأو نيتقيقش نيتخأو دج نع كلاه كله ولف

 طقسيو امهناذخأتف نيثلثلا نيتخألل ضرفن مث ةدحاف لاما كلف
 . ناوحألا

 دجلل رثكألاف بأل تخأو نيتقيقش نيتخأو دج نع كلاه كله ولو

 طقستو نيتقيقشلا نيتحألل يقابلاو ةسمخ نم نيمهس ذحأيف ةمساقملا
 الو لوعلا مزلتسي كلذ نأل نيثلثلا نيتقيقشلل لمكن و بألل تحألا

 . ةيردكألا ريغ يف بابلا اذه يف لوع

 اه ضرفيف طقف ةدحاو يثنا ءاقشالا ةوحألا نوككي نأ : ةثلاثلا لاحلا
 الإو فل ةوحأالا ةزخأ ءيش يقب ناف فصنلا هبيصن دجلا ذحأ دعب
 .اوطقس

 دجلل رثكالاف بأل خأو ةقيقش تخأو دج نع كلاه كله ولف
 نا تفشل تحلل شرف م توب نیه تجار ساقا
 . بأل خألل قابلاو هذخاتف

 دجلل رثكألاف بأل تحأو ةقيقش تخأو دج نع كلاه كله ولو
 هذحأتف فصنلا ةقيقشلل ضرفي مث ةعبرأ نم نيمهس ذح ايف ةعماقملا
 . ءيش ةقيقشلا تحالا ضرف دعب قبي مل هنال بأل تحألا طقستو
 رثكأ ةمساقملا اهيف نوكت يتلا لاحلا يف الإ ةداعملا ىلإ جاتحنال ( هيبنت )
 اومحازيف ةوخالا ددع كلذب رثكيل ءاقشالا ةوحخالا مساق ول دجلل
 كله ولف «ةداعملا ىلإ ةجاح الف هل رثكأ ةمماقملا نكت مل اذإ امأ دجلا
 أل ءةداعملا ىلإ ةجاح الف بأل خأو نيتقيقش نيوخأو دج نع كلاه
 بأل خالا دعولف لالا ثلثو انه هل يوتست ذإ ! دجلل رثكأ تسيل ةمساقملا
 هذخأيف لاح لكب لاملا ثلث ثريس هناف كلذب هقح صقني مل دجلا ىلع
 . بال خالا طقسيو نيقيقشلل يتابلاو
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 |. تنبللف بأل أو ةقيقش تحأو دجو جوزو تنب نع كلاه كله ولو
 كلذلف لاملا سدسو ةمساقملا دجلل يوتسيو عبرلا جوزللو فصنلا
 سدسلا نع صقني نل دجلا بيصن أل هيلع بأل خألا دع ىلإ جاتحنال

 بآل خألا طقسيو ةقيقشلا تحألل يقابلاو هذخأيف لاح لكب

 1 وه امئاف ةداعملاو ةيردكألاو دجلا لاوحأ نم انركذام عيمج ( ماه هيبنت )

 مهنأ نم حجارلا لوقلا ىلع اماف دجلا عم ةوخالا ثيروتب لوقلا ىلع
 الع سيل يتلا ليصافتلا هذه ىلإ ةجاحال هناف لاح لكب « هعم نوثريال

 يداهلاو قفوملا هّللاو . حيحص سايق الو عامجا الو ةنس الو باتك نم ليلد

 . ليبسلا ءاوس ىلإ
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 ةدجلا ثاريم

 .مألا دوج ف ا تادجلل ٹر ال

 ضحك نولع ناو ألا ين مأو ا أو ملا مأ يه ةثراولا ةدجلاو

 يهف الع ناو دجلا يأ مأك دجلا ٠ نم ىلعأ ا تلدا نم اماف ثانالا

 تلدأ ةدج لك نا حيحصلاو بهذملا ع ي ووا ىلع ماحرألا يوذ نم

 ةفينح ك بهذم وهو دجلا نم ىلعأ تاب تادأ ناو او ةثراو يهف ثراوب

 اال قئافلا بحاصو ةيميت نبا نيدلا يفت خيشلا هراتحاو يعفاشلاو

 يهو ثراو ريغب تلدأ نم امأ دجلاو بألا مأك ةثراو تناكف ثراوب ةيلدم
 . ىوذ نم يهف مألا يأ مأك ىثنا هلبق ركذ تيملا نيبو اهنيب ناک نم

 1 احا الوق ماحرألا

 ضرفلا ديزي الف رثكأ وأ ةدحاو تناك ءاوس سدسلا ةدجلا ثاريمو

 ركب يأ ىلإ ةدجلا تءاج : لاق بيؤذ يأ نب ةصيبق ثيدحل نيتدايزب
 هسي كل بلع او ءيش هللا باتك يف كلام لاقف اهڻريم هتلأسف

 لاقف سانلا لاش نالا لأسأ ىتح يعجراف ا ایش هع هللا لوسر

 نما لاقام لثم : : لاقف فاسألا ةملسم نب دمحم ماقف ا 58

 هتلأسف رمع ىلإ ىرحألا ةدجلا تءاج مث :لاق ركب وبأ ا هذفناف
 ناف سدسلا كاذ وه نكلو ءيش هللا باتك يف كلام لاقف اهئاريم
 يفاسنلا الإ ةسمخلا هاور اهل وهف هب تلخ امكيأو امكنيب وهف اتعمتجا

 هللا يضر ةباحصلا قافتا رصن نب دمع لقن دقو . يذمرتلا هححصو

 . رثكأف ةدحاولا ةدجلا ضرف سدسلا نأ مهنع
 ناو ةيوسلاب نہیب سدسلاف برقلا يف نيواستو تادجلا تددعت ناف

 مألا ةهج نم تناك ءاوس ةديعبلا تطقس ضعب نم برقأ نهضعب ناك

 و



 ةهجلا تاذلف نيتهجب ىرخاو ةهجب نهادحا تلدأ ناو بألا ةهج نم مأ

 . هاثلث نيتهجلا تاذلو سدسلا ثلث

 ةيوسلاب ا نيتدجللف معو ف مأ و ا مأ نع كلاه كله اذاف

 طقف بألا أل سدسلاف معو بأ مأو مأ مأ مأ نع كله ولو معلل قابلاو

 . معلل يتابلاو برقأ اهمأل
 يأ مأ يه ىرخأ ةدجو هيبأ مأ مأو همأ مأ مأ يه ةدج نع كله ولو

 ىلوألا ةدجلا نأل هثلث ةيناثلا ةدجللو سدسلا الث ىلوألا ةدجللف معو هيبأ

 . معلل يقابلاو ةدحاو ةهجحب تلدأ ةيناثلاو نيتهجب تلدأ

 دلولا تومي مث دلوب يقأتف هتلاخ تنب جوزي نأ ةلاسلا ونه وضو

 بشر تابا كنف نوكي:نأ هلام بأ ةدج نعو ةروكتملا ةدحلا نع

 ةمطاف يلع مأ مساو يلع اهجوز نم دمحم همسا نبا بنيزلو ةصفحو
 ركب همسا دلوب تنأف دمحم اهتلاخ نبا اهجوزتف ءامسا اهمسا تنب ةصفحلو

 تلد أ األ سدسلا اثاث دنهلف ةمطافو دنه هيتدج نع ركب تام من

 ةدحاو ةهجب تلدا األ هثلث ةمطافلو بأ أ مأو مأ مأ مأ يه ذإ نيتهجب

 . بأ يبأ مأ يه ذإ نيتهج تاذ عم

 تانبلا ثاريم

 .ريغلاب بيصعتلاب ةراتو ضرفلاب ةرات نثري تانبلا

 : ىلاعت هلوقل نهوخا نهعم ناك اذإ ريغلاب بيصعتلاب نيف
 اذإ ضرفلاب نئريو « نييثثألا ظح لثم ركذلل الأ يف هللا مكيصوي »

 نيتنثا اتناك ناو فصنلا اهلف ةدحاو تناك ناف نهوخا نهعم نكي مل

 اثلث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك ناف » : ىلاعت هلوقل ناثلثلا امهلف رثكاف

 يضر هللا دبع نب رباج ىورو « فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو كرتام

 هاور نيثلثلا عيبرلا نب دعس يتنبا ىطعأ هيب يبنلا نأ امبنع هللا
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 :يلاسنلا الإ ةسمخلا
 الو ةدحاو اهنأل فصنلا تنبللف معو تنب نع كلاه كله ولف

 . معلل يقابلاو اهعم بصعم
 بصعملا مدعو ددعتلل ناثلثلا نيتنبللف بأو نيتنب نع كلاه كله ولو

 . ابيصعت يقابلاو اضرف سدسلا بأللو
 نييثثألا ظح لثم ركذلل ًابيصعت امهنيب لاملاف نباو تنب نع كله ولو
 . بصعملا دوجول تنبلل ضرف الو

 تانبلا ثاريمك نبنم ىلعأ ثراو عرف دجوي مل اذإ نبالا تانب ثاريم
 مل اذإ ضرفلاب نثريو نهتجردب نبا نبا دجو اذإ ريغلاب بيصعتلاب نژیف
 كلذو ناثلثلا رثكاف نيتنثللو فصنلا ةدحاولل نهتجردب نبا نبا دجوي

 يف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلوق مومع يف نولخديف دالوا ءانبالا دالوا نل
 وأ نييثنأ وأ ًاركذ نوكي نأ اماف نبنم ىلعأ ثراو عرف دجو ناو « داو
 . ةدحاو ىثنأ

 . نبالا دالوا

 نہنود نم طقسيو ناثلثلا امهلف نهعم ركذال رثكأف نييثنأ نك نإو

 ركذ نببصعي نا الا نيئلثلا نهقوف نم قارغتسال نبالا تانب نم

 . نهنم لزنأ وأ نهتجردب
 تانب نم اهنود نملو فصنلا اهلف اهعم ركذال ةدحاو ىثنا تناك ناو

 ضرفلا ديزي الف رثكأ مأ ةدحاو نك ءاوس نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا

 تنبلا تذخأ دقو نيثلثلا نهضرف زواجتيال ع ورفلا ثانأ نأل نبدايزب
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 يضر دوعسم نبا نعو نبالا تانبل نوكي سدسلا الإ قبي ملف فصنلا

 تنبلو فصنلا تنبلل نأب تحأو نبا تنبو تنب يف ىضق هنأ هنع هللا

 امب اهيف يضقا ) :لاقو تحأللف يقبامو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا

 . يلاسنلاو املسم الإ ةعامجلا هاور . ( يع يبنلا هب ىضق

 : قبس امل ةلثمأ

 لثم ركذلل ابيصعت امهنيب لاملاف نبا نباو نبا تنب نع كلاه كله ول
 ..بضعملا دوجول نيالا تنبل ضرف الو نييننألا ظح

 مدعو اهدارفنال فصنلا اهلف نبا نبا نباو نبا تنب نع كله ولو

 . لزانلا نبالا نبال يقابلاو اهنم ىلعأ عرف مدعو بصعملا
 . معلل يقابلاو ناثلثلا امهلف معو نبا يتنب نع كله ولو

 و تحالظ مضايا يتنبو تنب نع كله ولو
 . معلل يقابلاو نيثلثلا ةلمكت سدسلا

 تنبللف اهنم لزنا نبا نباو نبا نبا تنبو نبا تنبو تنب نع كله ولو
 ةلزانلا نبالا تنب نيب يقابلاو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو فصنلا

 هنوك عم اهبصع امناو . نييثنالا ظح لثم ركذلل ابيصعت لزانلا نيالا نباو

 هبيصعت الولو نيثلثلا اهقوف نم قرغتسا ثيح هيلا اهجايتحال اهنم لزنا
 . تطقسل اهايا

 : ناتدئاف

 ركذ دوجو عم ضرفلاب عورفلا نم ىثنأ ثرت نأ نكميال : امهادحا

 ىلعأ ناك ناف نييثنالا ظح لثم ركذلل بيصعتلاب ناثري لب اهل واسم

 . نيثلثلا اهقوف نم قرغتسا اذإ الإ | اهبصعي مل لزنا ناك ناو اهبجح اہنم

 دالوأك ثرالا يف اهقوف امل ةبسنلاب يهف عورفلا نم ةقبط لك : ةيناثلا

 . هليصفت قبسام ىلع دالوالل ةبسنلاب نبالا
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 تاقيقشلا تاوخالا ثاريم

 اماو ريغلاب بيصعتلاب اماو ضرفلاب اما تاقيقشلا تاوخالا ثاريم

 . ريغلا عم بيصعتلاب

 لوصالا نم ركذ الو ثراو عرف دجويال نأ طورش ةثالثب ضرفلاب نيف
 . قيقشلا خالا وهو بصعم الو ثراو
 كنوتفتسي » : ىلاعت هلوقل ناثلثلا رثكاف ناتنثلاو فصنلا ةدحاولا ضرفو

 اهلف تعا هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق
 ناثلثلا امهلف نيتنثا اتناك ناف دلو اه نكي مل نإ اهثري وهو كرتام فصن

 ثراال هنال تاوخالا تطقس اركذ ناكو ثراو عرف دجو ناف « كرت امم

 نذخأ رثكا وأ ةدحاو ىثنا عرفلا ناك ناو عورفلا ركذ عم يشاوحلل

 يه هذهو قباسلا دوعسم نبا ثيدحل ابيصعت تاوخالل يتابلاو نهضرف
 .ريغلا عم بيصعتلاب اميف نثري يتلا لاحلا

 تاوخألا تطقس بالا ناك ناف ثراو لوصالا نم ركذ دجو نإو
 حجارلا ناو هيف فالخلا ركذ قبس دقف دجلا ناك ناو عامجالاب

 لوقلا ىلع اقلطم لوصالا نم ركذ عم يشاوحلل ثرا الف هب نهطوقس
 . حجارلا

 ركذلل بيصعتلاب هعم نيرو قيقشلا خالا وهو بصعم نهعم دجو نإو
 ركذللف ءاسنو الاجر ةوخا اوناك نإو » : ىلاعت هلوقل نييثنالا ظح لثم

 . ريغلاب بيصعتلاب ايف نثري يتلا لاح لا يه هذهو « نييثنالا ظح لثم

 طورشلا ماهل فصنلا اهلف معو ةقيقش تخأ نع كلاه كله ول

 . معلل يقابلاو

 . معلل يقابلاو ناثلثلا امهلف معو نيتقيقش نيتخأ نع كله ولو
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 . تخالل ءيشالو نبالل لاملاف نباو ةقيقش تخأ نع كله ولو

 تحخالل يقابلاو فصنلا تنبللف ةقيقش تخاو تنب نع كله ولو
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 . نييثنالا ظح

 بأل تاوخالا ثاريم

 قام لغ تاقيقشلا :تاوخللا ١ تازيمك كال: تارتا كارم

 ءاقشالا نم دحا دجو ناف ءاقشالا نم دحأ دجويال نأ طرشب هليصفت

 اهلف ةدحاو ةقيقش ناك نإو بأل تاوحالا تطقس اركذ ناك ناف
 رثكأ مأ ةدحاو نك ءاوس نيثلثلا ةلمكت سدسلا بأل تاوحاللو فصنلا

 قارغتسال بأل تاوعتألا تطقس ٍةدحاو نم رثكأ تاقيقشلا تناك ناو

 . بأل خأ نيبصعي نأ الا نيثلثلا تاقيقشلا
 : قبس" ال ةلثمأ

 ةقيقشلا تحألا لعجي «هلبق يذلا بابلا ةلثمأ يه بابلا اذه ةلثمأ

 اهنم ركذن ةصاخ ةلثمأ بابلا اذهو بأل اخأ قيقشلا خالاو بأل اتحأ
 . ليام

 الو قيقشلا خالل لاملاف بأل تحاو قيقش خأ نع كلاه كله ول

 .لل ةوحأالا نوطقسي ءاقشالا روكذ نال تحلل ِءيش

 ناثلثلا نيتقيقشللف معو بأل تحاو نيتقيقش نيتخا نع كله ولو

 مدعو نيثلثلا نيتقيقشلا قارغتسال بال تحألل ءيش الو معلل يقابلاو

 : اه تقلا



 فصنلا ةقيقشللف معو بأل تخاو ةقيقش تخأ نع كله ولو

 . معلل يقابلاو نيثلثلا ةلمكت سدسلا بأل تخخاللو
 نيتقيقشللف بال خاو بال تحاو نيتقيقش نيتخا نع كله ولو

 . نييثنالا ظح لثم ركذلل ًابيصعت هتخأو بأل خألا نيب يقابلاو ناثلثلا
 : ناتدئاف

 تاقيقشلا تاوحألاو نبالا تانبو تانبلا ينعأ عبرالا ءالْؤه :ىلوالا
 لاح لكب نببصع افصوو ةجرد نه لثامم ركذ دجو اذإ بأل تاوحاالاو
 . نييثنالا ظح لثم ركذلل بيصعتلاب هعم نيف

 عم لزانلا نبالا نبا الإ نهبصعي مل افصوو ةجرد نه الئامم نكي مل ناف

 . نيثلثلا اهقوف نم قرغتسا اذإ هنم ىلعا نبا تنب
 . لاح لكب اهطقسي هناف اهنم ىلعأ ركذلا ناك اذإ امأ

 اذا بال تحالا نابصعيال قيقشلا خالا نباو بال خالا نبا: ةيناثلا

 هقوف نم بصعيف لزانلا نبالا نبا فالخب نيثلثلا تاقيقشلا تقرغتسا

 ثرالا نأ امهنيب قرفلاو نيثلثلا نهقوف نم قرغتسا اذإ نبالا تانب نم
 بصعي الف هتخا بصعيال خالا نبا ناو ةوحالاب ثرالا نم ىوقأ ةدالولاب
 . ةثمع

 مألا دالوأ ثاريم

 لوصألا نم ركذالو ثراو عرف تيملل دجوي مل اذإ الإ مالا دالوا ثريال

 . ثراو
 ةيوسلاب مهنيب ثلثلا رثكأف نينثالاو سدسلا مهنم دحاولا ثاريمو

 وأ ةلالك ثروي لجر ناك نإو » : ىلاعت هلوقل ىثنا ىلع ركذ لضفيال

 نم رثكأ اوناك ناف سدسلا امهنم دحاو لكلف تخأ وأ خأ هلو ةأرما
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 وه ةلالك ثروي يذلاف يشاوحلا ةلالكلاو « ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ

 ةيآلا هذه يف تحاالاو خألاب دارملاو دلاو الو هل دلو ال ذإ هيشاوح ثري نم

 ليضفت مدع ىلع لدي ثلثلا يف ءاكرش دحاولا ىلع دازام نوكو ملا دالوأ

 . ةيوستلا يضتقي ةكرشلا قلطم نأل ىثنالا ىلع ركذلا

 : قبس امل ةلثمأ

 دوجول خالل ءيش الو بألل لاملاف مأ نم خاو با نع كلاه كله ول

 ثر روكذلا نم لصأ

 ءيشالو معلل يقابلاو فصنلا تنبللف معو مال خاو تنب نع كله ولو
 1 . ثراولا ع رفلا دوجول خألل

 يدلولو سدسلا ماللف قيقش خأو مال تحأو مال خأو مأ نع كله ولو
 . قيقشلا خألل يقابلاو ةيوسلاب ثلثلا مالا

 اهلهأو ضورفلا يف دعاوق
 عبرلاو فصنلا يهو نارقلاب ةتباثلا ضورفلا عيمج : لوألا ةدعاقلا

 يف 8 امہنم 3 aT 9 e ش

 عوفلا عم ثلثا د دجوي الو ثراولا را رثكأف 0 ضرف ا

 امأو ثراو عرف دجويال نأ هايا اهئرا طش نمو مالل اما ثلثلا ل ثراولا

 عم جورلل هنألف عبرلا امأو ثراولا عرفلا عم ًالصأ مه ثرا الو مألا دالأل

 os ةلاضما ل GE جوز بع نأ نكمي الو ثراولا عرفلا
 الإ ةدحاو ةلاسم يف سنج نم ناضرف عمتجيال : ةيناثلا ةدعاقلا

 . سدسلاو فصنلا
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 مألا نم خألاو جوزلا الإ روكذلا نم ضرفلاب ثريال : ةثلاثلا ةدعاقلا
 . ثراولا عرفلا عم دجلاو بالا كلذكو

 مهنم دحاولا ضرف ضورفلا يوذ نم فانصأ ةعبرأ : ةعبارلا ةدعاقلا
 0 : مهو ءاوس ددعتملاو

 بال تاوحالاو سدسلا نط ضرف اذا نبالا تانبو تادجلاو تاجوزلا
 ةدايز نكميو تيأر اميف نويضرفلا ركذ اذكه . سدسلا نط ضرف اذإ
 طو اذإ ةهبشلا ءطو يف كلذو ددعت اذإ بألا وهو سماخ فنص
 دحاو بأ ثاريم هناثري امهناف امهب ةفاقلا هتقحلاو ةهبشب ةأرما ناصخش
 اههدحأ درفنا ولو سدسلا اعيمج امه ناكل نبا نعو امهنع تام ولف
 : نبالل يقابلاو هدحو سدسلا هل ناكل

 ةبصعلا

 عيمج ذخأ درفنا اذاف ريدقت الب ثري نم وهو بصاع عمج ةبصعلا
 تقرغتسا ناو هدعب قابلا ذخأ ضرف بحاص هعم ناك نإو للملا
 امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : يع يبنلا لوقل طقس ةكرتلا ضورفلا
 . هيلع قفتم ( ركذ لجر ىلوال وهف يقب

 : ةبصعلا ماسقأ
 عم ةبصعو ريغلاب ةبصعو سفنلاب ةبصع ماسقأ ةثالث ةبصعلا مسقني

 ش : مه سفنلاب ةبصعلاف . ريغلا

 نم ةوحألا الإ يشاوحلاو عورفلاو لوصألا نم نيثراولا روكذلا عيمج س ١
 . مألا

 . ةقتعملاو قتعملاك ىثنأ وأ ركذ نم ءالولاب ثري نم ۲
 تاوحالاو تاقيقشلا تاوحاالاو نبالا تانبو تانبلا نه ريغلاب ةبصعلاو

 نيالا تانب يف نينم لزنأ وأ افصوو ةجرد نه لئامم ركذ عم بأل
 فب



 . نييثنالا ظح لثم ركذلل هب ةبصع

 ثانأ عم فل تاوحالاو تاقيقشلا تاوحالا نه ريغلا عم ةبصعلاو

 بل تاوحألاو ءاقشالا ةوخالا ةلزنمب تاقيقشلا تاوخالا عج عورفلا

 ل ةوحأألا ةلزنمب

 : اهب ثرالا بيترتو ةبوصعلا تاهج

 فا لقا رع نك را لرقلا لع ةو تاج
 : هلوق
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 ةمتتلا ءالولا وذو ةمومع ةوحأ ةوبأ ةونب

 تانبلا اذكو روكذلا ضحممب اولزن ناو مهؤانباو ءانبألا ايف لحخدي ةونبلاف
 . نه بصعم ركذ عم نبالا تانبو

 . روكذلا ضحمب اولع ناو هؤاباو بالا اهيف لخدي ةوبالاو
 روكذلا ضحمب اولزن ناو مهؤانبأو مأ ريغل ةوحالا ايف لخدي ةوحالاو

 .ريغلا عم وأ ريغلاب ةبصع نك اذإ مأ ريغل تاوحألا اذكو

 . روكذلا ضحمبب اولزن ناو مهؤانباو مأ ريغل مامعالا ابيف لخدي ةمومعلاو
 . مهسفناب نوبصعتملا هتبصعو قتعملا هيف لخدي ءالولاو
 ىلع امأ .ابأ دحلا لعجي يذلا حجارلا لوقلا ىلع ةبوصعلا تاهج هذه

 ةدودحلا مث مَ ةوبألا مث م ةونبلا تس تاهجلاف ابأ هلعجيال يذلا ح وجرملا لوقلا

 . ءالولا مث مث مهونبو ةمومعلا مث ةوحلالا ونب م ةوحخالاو

 مدق ةدحاو ةهج يف اوناك ناف ةهج قبسالا بيصعتلا يف مدقيف
 لدي نم وهو ىوقالا مدق ةدحاو ةلزنم يف اوناك ناف ةلزنم برقالا

 وهف يقب امف ) : و يبنلا لوقل هدحو بالاب يلدي يذلا ىلع نيوبالاب
 نم ىلوأ بالاو ةهج قبسأ هنأل بالا نم ىلوأ نبالاف ( ركذ لجر لال
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 لاق . ىوقأ هنأل 5 خالا نم وأ قيقشلا خالاو ةلزنم برقأ هنأل دحلا

 اا

 العجا ةوقلاب ميدقتلا امهدعيو هبرقب مت ميدقتلا ةهجلابف

 نبالل يتابلاو اضرف سدسلا بأللف نباو بأ نع كلاه كله ولف
 ةا ةف نم نفسا ةوثبلا ةه نا يذلا ي الو انعم

 و ن یا او نا ورال نبا اور یاو وز نع كله ووا
 . ةلزنم برقا هنال

 لزانلا معلا نبال لاملاف همع نبا نبا نبا نباو هيبأ مع نع كله ولو

 يف هب لصتي هيبأ معو دجلا يف تيملاب لصتي معلا نبا نأل بألا مع نود

 . ةلزنم برقأ معلا نباف دجلا يبأ

 مو ةلزنم برقأ هنأل خألل لاملاف قيقش خأ نباو 5 خأ نع كله ولو

 . ةوقلا ىلع مدقم ةلزنملا برق نال يناثلا ةوق ربتعن

 يقابلا»و فصنلا تنبللف بال خأو ةقيقش تحأو تنب نع كله ولو

 . بأل خالا نم ىوقأ اهنأل ةقيقشلا تحألل

 دئاوف

 طقس ةكرتلا ضورفلا تقرغتسا اذإ بصاعلا نأ قبس : لوألا ةدئافلا
 : يهو ةيرامح ا يف ءاقشالا ةوخالا

 . ءاقشألا نم ةبصعو مألا دالوأ نم ددعو رثكأف ةدج وأ ماو جوز

 نم ةلاسم اف قيقش خأو مأ نم نيوخأو مأو جوز نع ةأرما تكله ولف
 ثلغثلا مأ نم نيوحخاللو دحاو سدسلا ماللو ةثالث فصنلا جوزلل ةتس

 اهلهأب ضئارفلا اوقحلا ) : هلع يبنلا لوقل قيقشلا خألل ءيش الو نانثإ
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 اهضرف يتلا مهضئارف ءالوبب انقحلا اذاف ( ركذ لجر لوأل وهف يقب امف

 صنلا ىضتقمب طقسيف ءيش قيقشلا خألل قبي مل نارقلا صنب مهل هللا

 . صنلا هتضراعمل هذبن بجي دساف وهف هفلاخ سايق لكو
 كلام بهذم أل ( ةكرشملا )  ًاضيأ  ةلأسملا هذه ىمستو

 يف مأل ةوحألاو ءاقشالا ةوحألا نيب اهيف كيرشتلا هللا امهمحر يعفاشلاو

 تباث نب ديز نع نيتياورلا ىدحاو رمع نع نيتياورلا رخخآ وهو ثلثلا
 . امهنع هللا يضر

 . قبس اک صنلا ىضتقم هنال كيرشتلا مدع باوصلاو
 نم نيوخأللو سدسلا مأللو عبرلا اه ناكل ةجوز جوزلا لدب ناك ولو
 . خأ ةئام اوناك ولو قيقشلا خألل يقابلاو ثلثلا مأ

 مأللو فصنلا جوزلل ناكل دحاو خأ مأ نم نيوخالا لدب ناك ولو
 فلأ هعم ناك ولو قيقشلا خألل يقابلو قديما ملا نم خأللو سدسلا
 مأللو فصنلا جوزلل ناكل ةقيقش تحخأ قيقشلا خألا لدب ناك ولو خأ
 ىلإ لوعتو فصنلا ةقيقشلا تحأللو ثلثلا مأ نم نيوحأللو سدسلا
 . ةرشع ىلإ تلاعو ناثلثلا امل ضرف ىرخأ تحخأ اهعم ناك ناف . ةعست

 يف كيرشتلاب لوقلا فعض ىلع ليلد اذهو لئاسملا هذه يف كيرشتالو
 . ةكرشملا ةلأسم

 ينب عم ىلعألا تيملا تا رب ثريال هنأ قبس امت ملع : ةيناثلا ةدئافلا

 عمتج نم ناف ةلزنم برقأ برقألا ةا ينب 5 اولزن نإو إو برقألا ةا

 ونب ناک كلذلو دج لا يأ يف هب عمتجي نمم برقأ الثم دجلا يف تيملاب

 ٠ . اوبرق ناو مامعألا نم ىلوأ اولزن ناو ةوحألا
 لاملا ناك هيبأ مع نبا نبا نبا ن ناو هدجب مع نع كلاه كله واف

 . ةلزنم برقأ هنأل ينال

 ' مهئانبأو مامعالاو ةوحالا يف الإ ةوقلاب ميدقتلا روصتيال : ةثلاثلا ةدئافلا

 . اولزن ناو
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 بسنلا ةبصع بيترتك ميدقتلا يف قتعملا ةبصع بيترت : ةعبارلا ةدئافلا

 . مهسفنأب ةبصعلا الإ ثريال نكل

 هنأل لوألل لالا ناك هقتعم يخأو هقتعم نبا نع قيتعلا كله ولف

 . ةلزنم برقأ هنأل لوألل لاملاف هقتعم نبا نباو هقتعم نبا نع كله ولو

 هنأل لوألل لاملاف ةيبأ نم هيخأو قيقشلا هقتعم يخأ نع كله ولو

 ٤ء . ىوقأ

 بصاعلا وه هنال نبالل لاملاف هقتعم تنبو هقتعم نبا نع كله ولو

 ةهج نم بيصعتلاو ضرفلاب صخشلا ثري دق : ةسماخلا ةدئافلا ٠

 صخشلا يف عمتجي دقو عورفلا ثانا عم دجلاو بالا يف قبس ا ةدحاو

 ولف . امهدحأ وأ ابجحت مل نا امهب ثريف بيصعت ةهجو ضرف ةهج

 يتابلاو جوز هنأل يي ل

 أع ومر ا ت تارق تر اار
 تببلا نال ضرفلا ةهجب معلا نبال ءيشالو معلل يقابلاو فصنلا تنبللف

 هبجحي معلا نال بيصعتلا ةهجبالو هبجحت

 ينباو تنب نع كله ولف «طقف ىرجالاب ثرو امهادحا تبجح ناو

 ةيوسلاب ابيصعت معلا ينبال يتابلاو فصنلا تنبللف مأ نم خأ امهدحأ مع
 . هبجحت تنبلا نال ضرفلاب مالا نم خالل ثرا الو

 فصنلا اهمع نبالف جوز وه مع نباو مع نع ةأرما تكله ولو
 معلا نال بيصعتلاب معلا نبال ثرا الو معلل يتابلاو جوز هنال اضرف
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 مدقملاب ثريف بيصعت اتهج صخشلا يف عمتجي دق : ةسداسلا ةدئاعلا

 مع نباو هيبال قتعم مع نع كله ولف . عنام امل دجوي مل نا طقف امہنم

 ةهج يهو بيصعتلا نم ةمدقملا ةهجلاب ارابتعا معلل لاملاف هل قتعم

 هنأل معلا نبال لاملا ناكل ءالولا ةهج يهو ةرخؤملا انربتعا ولو بسنلا
 . هيبأ قتعم نم ىلوأ نوكيف هسفن تيملل قتعم

 ةبوصعب ةيوسلاب امهنيب لاملف قتعم امهدحأ نيمع نع كله ولو
 صخشلا يف عمتجا اذإ هنأل ءالولا ببسب ةدايزب قتعملا زيمتبالو بسنلا

 : طقف اهنم مدقملاب ثرو بيصعت اتهج
 ناك ولف ىرحالاب ثرو عنام بيصعتلا يتهج نم مدقملاب دجو ناف

 طقف ءالولاب قتعملا معلا هثو نيدلا يف هيمعل افلاخم ريخالا لاثملا يف قيتعلا

 ءالولا ةبوصع نود نيدلا فالتحخا وهو بسنلا ةبوصع يف عنام دوتجول

 بهذملا نم روهشملا ىلع ءالولاب ثرالا نم عنميال نيدلا فالتحا نأل

 امه ثاريمال هيلعف بسنلاب ثرالاك عنام هنأ باوصلا نأ قبس دقو

 هاو هنبا نعو اهنع كله اذإ مث اهيلع قتع اهابأ تنب ترتشا ولو
 : نالا طح للمس ىلا تسلا تف

 هقتعم نبا نع قيتعلا كله مث هقتعأف ًادبع روكذملا بالا ىرتشا ولو

 الإ هب ثريال ءالولا نأل تنبلا نود نبالل هلام ناكل نيروكذملا هتنبو

 .ريغلاب ةبصاع تنبلاو سفنلاب بصاعلا
 نا باوجلاف سفنلاب ةبصاع يهف قتعملا ةقتعم تنبلا هذه ليق ناف

 ةهج نم سفنلاب ةبصاع تنبلاو بسنلا ةهج نم سفنلاب بصاع نبالا
 . اهيلع امدقم نبالا ناكف ءالولا ةبوصع ىلع ةمدقم بسنلا ةبوصعو ءالولا

 ` هتبصعف ناعلب يفنملاو انزلا دلوك اعرش بأ ال نم : ةعباسلا ةدئافلا

 بيترتلا ىلع اهتبصعف تمدع نإف هماف اومدع ناف هعورف ةبصع

 . قباسلا
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 نوبصعتملا همأ ةبصعف اومدع ناف هعورف ةبصع هتبصع نأ بهذملاو
 اهتبصع نم سفنلاب بصاعلا ريغل الو مألل ة ةبصع الو مهسفنأب

 يبل نأ هذج نع هي نع بيش نب ورمع ثيدح حسا لال
 وبأ اور اهادغب قف اهتلرولو کولا "قرنا تار لمع“ يع
  ثيراوم ةثالث زوحت ةأرملا نأ عقسالا نبا ةلئاو ثيدح قبسو . دواد
 نم اعرش تعطقنا ةدالولا نالو هيلع تنعال يذلا اهدلوو اهطيقلو اهقيتع

 ةدعاق ألو بألاو ملا ةلزنمب ملا تناكف 51 يف ترصحناف بألا ةهج
 الإ بصاعلا لدي الف ضحم ضرف بحاصب بصاع يلديال نا ضئارفلا

 مهنم برقأ يهو ًاضيأ ةبصع يهف ةبصع ألا ةبصع ناك اذاف بصاعب

 ,ىدحاو دوعسم نب ١ لوق وه لوقلا اذهو . بيصعتلاب ىلوأ نوكتف
 .نيدلا يقت خيشلا رايتخاو دمحأ نع نيتياورلا

 فصنلا تنبللف هتلاخو هلاخو همأو تنب نع ناعلب يفنم كله ولف

 يناثلا لوقلا ىلع امأ . لوألا لوقلا لع ًابيضعت يقابلاو ًاضرف سدسلا مأللو

 ءيشال ًابيصعت لاخلل يقابلاو ًاضرف سدسلا مأللو فصنلا تنبللف
 . ريغلاب ةبصاع اهمأل ةلاخلل

 ضرفلاب ثرالا رابتعاب نومسقني ةثرولا نأ قبس ام ملع : ةنماثلا ةدئافلا
 : ماسقأ ةسمخ بيصعتلاو

 ثاناو 5 دالوأو ناجوزلا مهو طقف ضرفلاب ثري 3 : لوالا

 . تلع ناو ةدجلاو ملاک لوصألا

 . ريغل ةوحألاو مهؤانبأو ءانبالا مهو سفنلاب بيصعتلاب ثري نم : يناثا
 ركذ نم ِءالولا وذو مهؤانبأو مأ ريغل مامعألاو مهؤانبأو مأ
 . یشتو

 امهنيب عمجي ةرات سفنلاب بيصعتلابو ةرات ضرفلاب ثري نم : ثلاثلا
 . الع ناو دجلاو بألا وهو ةرات
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 نهو امهنيب عمجي الو ةرات بيصعتلابو ةرات ضرفلاب ثري نم : عبارلا
 . لزن ناو نبالا تنبو تانبلا

 ريغلا عم بيصعتلابو ةرات بيصعتلابو ةرات ضرفلاب ثري نم: سماخلا

 تاوحألاو تاقيقشلا تاوحألا نهو كلذ نيب عمجي او ةرات
 ل

 هيلع ٍليلدال سداس مسق يقبو ليلدلا اهيلع يتلا ماسقألا يه هذه

 تحألاو دجلا وهو بيصعتلاب هيلع مسقي مث الأ ضرفلاب ثري نم وهو

 دعاوقو ليلدلل اهتفلاخمو اهفعض نايبو اهيلع مالكلا قبس دقو ةيردكألا يف

 ضئارفلا



 بجحلا

 وأ هلك ثرالا نم ثراولا عنم حالطصالا يفو عنملا ةغللا يف بجحلا

 . هصعب

 ثرالا بابسأ نع ةيمهأ صقنيال ضئارفلا يف ًادج مهم بابلا اذهو

 ءافتناو هطورشو هبابسأ دوجوب الإ ميال هريغك ثرالا أل كلذو هطورشو
 ىتح هعناومو هطورشو هبابسأ ةفرعم ىلع فقوتي ثاريملاب مكحلاف هعناوم
 لاق كلذلو . عناوملا دوجو وأ طورشلاو بابسالا فلخت عم هب مكحيال

 افوخ ضئارفلا يف يتفي نأ بجحلا باب فرعيال نمل لحيال ءاملعلا ضعب
 . هقحتسيال نم هيطعيو هلهأ قحلا مرحيف هل ثرا ال نم ثروي نأ نم

 . صخشب بجحو فصوب بجح نيمسق ىلإ بجحلا مسقنيو
 ةقباسلا ثرالا عناوم نم عناب ثراولا فصتي نأ فصولاب بجحلاف

 . ( نيدلا فالتخاو لتقلاو قرلا )
 نأ نكمي مهنم دحاو لک ناف ةثولا عيمج ىلع هلوخد نكمي مسقل اذهو

 .نيدلا يف افلاخم وأ التاق وأ ًاقيقر نوكي

 بصعي الو هريغ بجحي الف مدعلاك هدوجو فصولاب بوجحملاو
 . ريغ

 رخآ صخشب ابوجحم ةثرولا ضعب نوكي نأ صخشلاب بجحلاو

 . ناصقن بجحو نامرح بجح نيعون ىلإ مسقلا اذه عونتيو
 هلوخد نكمي ائيش بجاحلا عم بوجحملا ثريال نأ نامرحلا بجحف

 بالاو مالا ةتس مهو ةطساو الب تيملا ىلإ يلدي نم الإ ةثرولا عيمج ىلع
 .. جاورلاو ةحوزلاو نبالاو تببلاو
 بجاحلا الول اعيش بجاحلا عم بوجحملا ثري نأ ناصقنلا بجحو

 ريغ نم ةثرولا عيمج ىلع هلوخد نكمي عونلا اذهو هنم رثكأ ثرول
 . ءانثتسا
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 هبجحي دق نكلو نامرح بجح هريغ بجحيال صخشلاب بوجحماو

 نيبوجحم اوناك ناو سدسلا ىلإ مألا نوبجحي ةوحألاك ناصقن بجح

 : صخشلاب نامرحلا بجحلا دوو هذهو

 : لوألا ةدعاقلا

 : ةيناثلا ةدعاقلا

 : ةثلاثلا ةدعاقلا

 نم بجحي لوصألا و ٹراو لكف ) لوصالا يف

 5 دادجألا بجي ألاف هسنج نم ناك اذإ هقوف

 تت 57 ن ف 0 تا بينا 514
 . اهسنج ريغ نم چا دادجألا

 نم بجحي عورفلا نم ثراو ركذ لكف عورفلا يف

 بجحت الف ع ورفلا نم ىثنألا امأف . نبالا تانبو نبالا
 نم نبتحت نم ناف نيثلثلا نقرغتسا اذإ نكل اهتحت نم

 . نهنم لزنا
 نم ثراو ركذ لكف عورفلاو لوصالا عم يشاوحلا يف

 دجلا عم مآ ريغل ةوحالا كيرشت بهذملا نأ قبسو
 . قباسلا ليصفتلا ىلع

 نبجحي الف عورفلا وأ لوصالا نم ثانألا امأو

 . مال ةوحالا نبجحيف
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 : ةعبارلا ةدعاقلا

 :ةسماخلا ةدعاقلا

 منم ثري نم لكف ضعب عم مهضعب يشاوحلا يف
 برقلا وأ ةهجلا يف هنود نم بجحي هناف بيصعتلاب
 ثري نم امأو . بيصعتلا باب يف قبسام ىلع ةوقلا وأ
 بيصعتلاب ثري نم بجحيال هناف ةوحالاك ضرفلاب

 . ١( )ضرفلاب الو
 هناف بسنلا نم بيصعتلاب ثري نم لكف ءالولا يف

 نم ىلعأ ناك نم لکو ءالولا نم هب ثري نم بجحي
 هنود نم بجحي هناف ةوقلا وأ ةلزنملا وأ ةهجلاب نيغ
 ءانبألا عم سدسلا الع ناو دجلاو بألل ضرفي هنأ الإ

 ال مالولا يف ضرفال نأ باوصلاو بهذملا ىلع مهئانبأو
 ءانبالاب ناطقسي امہنأو امهيغل الو دجلل الو بألل
 يف هنع هركذ ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا مهئانبأو
 . قئافلا

 كلت هتبجح ةطساوب ىلدأ نم لك باحصالا لاق: ةسداسلا ةدعاقلا
 نوثريو مألاب نولدي مهماف ملا نم ةوحالا الإ ةطساولا
 امهب يلدت اہناف دجلا مأو بألا مأ ةدجلا الإو اهعم
 هجو ىلع ةدعاقلا هذه بجر نبا ركذو امهعم ثرتو

 دنع هماقم ماق ناف صخشب ىلدأ نم نأ وهو رخآ

 . الف الإو هب طقس همدع

 مل نا بأل تاوحألا طقستف نيثلثلا تاقيقشلا تاوحألا تقرغتسا اذإ اميف قبسام الإ( ) ١
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 :قيسام لع ةلثمأ

 مأ ريغل معو قيقر قيقش خأو ةقيقش تحأو مأ نع كلاه كله ول
 وهف قيقر هنأل خألل ءيشالو منعلل يقابلا»و فصنلا تخأللو ثلثلا مأللف

 هتحأ بصعي ىو سدسلا ىلإ مألا بجي م كلذلو :فضولاب بوجح

 يغ بجحي الف مدعلاك هدوجو فصولاب بوجحما أل معلا طقسي لو

 0 ل و
 نوثريال مهنأ عم ملا اوبجح امنإو مهبجحي بألا نأل ةوخالل ءيش الو بألل

 . اناصقن هريغ بجحي دق صخشلاب بوجحما نأل

 الو هل يقابلا»و سدسلا بألا مألف همأو دجو همأو بأ نع كلاه كله ولو
 ةبوجحم اهنأل هال الو هسنج نم هنوكل بألاب بوجحم هنأل دجلل ءيش

 سدسلا هل ناكل امودعم .بألا..ناك ولو اهسنج نم اهبنوكل ألا ماب
 يقابلا»و سدسلا دجلا مأل ناكل ةمودعم بألا مأ تناك ولو دجلل يقابلاو

 . هسنج نم تسيل اهنأل اهبجحي ملو بألل
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 ماحرألا يوذ باب

 . بيصعت الو ضرف هل سيل بيرق لك ماحرالا ووذ

 يشاوحو ع ورفو لوصأ ةبارقلاو
 : مه كولا ماحرالا ووذف

 . ةدجلا يبأو ألا يبأك ىثنأ تيملا نيبو هنيب دج لك ١

 يبأ مأو مألا يبأ مأك ىثنأ تيملا نيبو هنيب ركذب تلدأ ةدج لك ١
 .ةدجلا

 بهذملا اذه.دجلا يأ ماك دجلا نم لعأ بأي تلدأ ةدج لك ب *

 ثرتف ثراوب ةيلدم اهنأل ضورفلا تاوذ نم هذه نا باوصلاو
 . دجلا ماك

 تانب دالوأو تانبلا دالوأك ىثنأب ىلدأ نم لك عورفلا نم ماحرالا ووذو
 . مه يشاوحلا نم ماحزالا ووذو نبالا

 تانبو خالا تانبو ةلاخلاو ةمعلك تاوخالا ىوس ثانالا عيمجج ١

 . معلا تانبو تخالا

 مغلاو هتنبو تحلالا نباك مالا نم ةوحالا ىوس ىثنأب ىلدأ نم لک ۲
 ا

 . هتنبو مأل ألا نباك مالا نم ةوحاالا عورف ۳

 . مهنم وهف ماحزالا يوذ نم دحأب ىلدأ نم لكو
 يعفاشلاو كلام لاقف ماحرالا يوذ ثيروت يف ءاملعلا فلتخا دقو

 وذ الو بصاع دجويال نأ طرشب نوثري دمحأو ةفينح وبأ لاقو نوئريال

 دبع نب رمعو ةديبع ينأو يلعو رمع نع يورم اذهو هيلع دري ضرف
 0 ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوقل باوصلا وهو مهريخو ءاطعو زيزعلا
 : هع يبنلا لوقلو « ملع ءيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ىلوأ
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 لاخلا ) : ع هلوقو . ملسمو يراخبلا هاور ( مهنم موقلا تحا نبا )

 . ةجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور ( هثریو هنع لقعي هل ثراو ال نم ثراو

 دحاو درف يف امإو ةيالاك ةلمحم امإ مهشيروت يف ةنسلاو باتكلا صوصنو

 : لاوقأ ةثالث ىلع مهفيروتب نولئاقلا ا يي
 : اهدحأ

 : يناثلا

 : ثلاغلا

 نم ثاريملاب ىلوأ ناك برقأ ناك نمف ةجردلا برق رابتعا

 ولوأو » :ىلاعت هلوق لوقلا اذه ةجحو تناك ةهج يأ

 انربتعا ىتمو « هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 :لوأ برقألا ناك ةيولوالا

 تاهجلا لعجيف ةفينح يأ بهذم اذهو ةهجلا برق رابتعا

 ةهجلا يف ناك ىتمف . ةمومع مث ةوخأ مث ةوبأ مث ةونب اعبرأ

 يتلا ةهجلا نم دحأ ثري مل ماحرالا يوذ نم ثراو ىلوألا

 بهذملا اذه ىمسيو بيصعتلاب ثيالا ىلع اسايق اهدعب

 : ٦ج ۲۳۲ ص ينغملا يف هلاق ةبارقلا لهأ بهذم

 نم ةلزنم ماحرالا يوذ نم دحاو لك لزنيف ليزنتلا رابتعا

 دحاو لكل راص امف مهب ىلدما نيب لاملا مسقي مث هب لدأ

 . دمحأ مامالا بهذم نم روهشملا وه اذهو ىلدملا هذحخأ

 تنب تنب نع كلاه كله ولف : : فالخلا رثأ هب رهظي الاثم كيلإو

 ىلإ برقأ اهعأل لوألا لوقلا ىلع خألا تنبل لاملاف مأ ريغل خأ تنبو تنب

 نيفصن امبنيبو ةهج قبسأ اهنأل يناثلا لوقلا ىلع تنبلا تنبلو ثراولا

 تنبو اضرف فصنلا اهلف تنبلا ةلزنمب تنبلا تنب نأل ثلاثلا لوقلا ىلع

 . ًابيصعت يقابلا اهلف هتلزنمب ألا

 نم ( 5) ج ( ۲۳١ ) ةحفص ينغملا يف لاملا اذه ركذ
 (٠ ۲ )ج ( ۲۳ ) ةحفص ضئافلا بذعلا يف هوحنو ةدرفملا

 مك



 : ماحرألا يوذ لاوحأ

 : ثالث ماحرألا يوذ لاوحأ
 5 لوألا

 : ةيناثلا

 ىلدأ نا بيصعتلاب لاملا عيمج هلف ًادحاو دوجوملا نوكي نأ
 ضرف يذب ىلدأ نا درلا»و ضرفلابو بصاعب

 هلك لالا اهلف قيقش خأ تنب نع كلاه كله ولف

 ًاضرف سدسلا اهلف مأل خأ تنب نع كله ولو . ًاييصعت

 . ًادر يقابلاو

 عيمج مهلف دحاو هب ىلدملاو رثكاف نينثا دوجوملا نوكي نأ

 لاملا عيمج زوحي بصاع امإ هب ىلدملا نال اضيأ لاملا
 اضرف لاملا عيمج قحتسي ضرف بحاص اماو بيصعتلاب
 تام هب ىلدملا ناك ةعامجلا ءالّؤه نيب لاملا مسقي مث ادرو

 بهذم نم روهشملا ىلع ءاوس ىثنألاو ركذلا نأ ريغ مهنع
 .دمحا

 امهنيب لام اف هتخأو قيقش خأ تنب نبا نع كلاه كله ولف
 . ءاوس ىثنألاو ركذلا نكل كلذك هئري امهدج نأل اض

 5 لاخلل لاملاف نيقرفتم لاوخأ ةثالث نع كلاه كله ولو

 هئرت يهو مألاب نايلدم امبعأل درو ًاضرف قيقشلا لاخلاو
 يقابلاو لا نم مألا خأ هنأل سدسلا 2 لاخللف كلذك
 بأل لاخلل ءيش الو قيقشلا ملا خأ هنأل قيقشلا لاخلل
 قيقشلا لاخلا لدب ناك ولو . قيقشلا لاخلاب بوجحم هنأل

 ةقيقشلا مألا تحأ اهنأل فصنلا اه ناكل ةقيقش ةلاخ
 بأل لاخلل يتابلاو مألا نم مألا خأ هنأل سدسلا مأل لاخللو
 . مهنع تتام ول كلذك مالا نوثري مہنال
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 مهب ىلدملاو رثكأف نينثا ماحرألا يوذ نم دوجوملا نوكي نأ: ةثلاثلا لاحلا
 تيملا ناك مهب ىلدملا نيب الوأ لاملا مسقنف رثكأف نانثا

 مسقن مث هب لدي نم طقس مہنم طقس نمو مہنع تام

 ىلع هب نولدي نم ىلع مهب ىلدملا نم دحاو لك بيصن
 :ءاوس ىتنألاو ركذلا نأ ريغ هتم وهلا بسح

 بأل خأ تنو مأل خأ تنو ةلاخو تنب نبا نع كلاه كله ولف

 تنبللف بأل ل 5 خأو ماو تنب مهو مهب ىلدملا نيب الوأ لاملا مسقاف

 هذحات بال خألل يقابلاو ةلاخلا دتا سدسلا مأللو اهنبا هد فلا

 . ءيش هتنبال نوكي الف هبجحت تنبلا نأل مأل خألل ءيش الو هتنبا

 تاقرفتم تامع ثالثو تاقرفتم تالاخ ثالث نع كله ولو

 غ يقابلا نهلف تالا نيلدي تامعلاو ثلثلا نهلف مألاب نيلدي تالاخلاف

 5 يتللو دحاو بال يتللو ةثالث ةقيقشلل نكي تالاخلا نيب ثلثلا مسقا

 دححاو بأل يتللو ةثالث ةقيقشلل نكي تامعلا نيب يقابلا مسقاو دحاو

 تامعلل ناثلثلاو ًاسامخأ تالاخلل ثلثلا راص اذببو دحاو ملا يتللو

 . ًاسامخأ

 انباف مع تنو ىرخأ تنب تنبو تنب ينبا نع كلاه كله ولو
 تنبو قرخأ تنبب ةيلدم ةيناثلا تنبلا تنبو تدبب نايلدم ىلوألا تنبلا

 تنبلو ثلث امهمأ بيصن لوألا تنبلا ينبال نوكيف معلاب ةيلدم معلا
 . اهيبأ بيصن قابلا معلا تنبلو ثلث اهمأ بيصن ةيناثلا تنبلا

 : : ماحرألا يوذ تاهج

 يف دمحأ مامإلا باحصأ لعج يشاوحو ًاعورفو الوصأ ةبارقلا تناك ال
 ةمومأو ةوبأ ) اثالث ماحرألا يوذ تاهج منم نيرخأتملا دنع روهشملا

 (٠ ةونيو

 هم



 يشاوحلاو تادجلاو دادجألا نم بأالاب يلدي نم عيمج اهيف لخدي ةوبألاف
 تاني مل معلاو تامعلاو بألا مأ أك بيصعنالو مه ضرفال نيذلا
 نم دحاوب ىلدأ نمو مامعألا تانبو مأ ريغل تاوحألا دالوأو مأ ريغل ةوحألا
 . ءالؤه

 يشاوحلاو تادجلاو دادجألا نم مألاب يلدي نم عيمج اهيف لخدي ةقومألاو
 ةوحالا دالوأو تالاخلاو لاوحألاو مألا ينأك بيصعت الو مه ضرفال نيذلا
 . ءالؤه نم دحاوب لدأ نمو ممل

 انمدقام حيحصلاو ةوُألا ةهج نم مأل ةوحنالا دالوأ نأ بهذملا رهاظو
 . ًاقالطإ الاب مه ةلصال مهعورفو SE ةوخالا نإف

 نم مهو بيصعتالو مه ضرفال نيذلا عورفلا عيمج امف لخدي ةونبلاو
 . مهب ىلدأ نمو نبإلا تانب دالرأو أو تانبلا دالوأك شا تيملا نيبو هنيب

 بجح الوأ ثراولا ىلإ لصو امهيأف ةهج يف رثكأف نانثا عمتجا اذإف
 امهم هب لدا يذلا ثراولاب دحاو لك انقحلأ نيتهج يف اناك نإو رخآلا

 هذخأ دحاو لكل راص امف مهب ىلدملا نيب لاملا انمسق مث هتجرد تدعب

 . قبس اک يلدملا
 مع تنب تنب تنبو تنب تنب تنبو تنب تنب نع كلاه كله ولف

 معلا تنب تنب تنبل يقابلاو تنبلا ةلزنمب اهنأل فصنلا تنبلا تنبلف
 لإ برتأ تب تج نأل تا تيب تبل ےک الو وعلا ةلزتع األ
 اهنأل ةلزانلا معلا تنب بجحت ملو اهتهج يف اهنوكل اهبجحتف اهنم ثراولا
 . اهتهج يف تسيل

 معلا تنبل لاملاف قيقش مع تنبو قيقش خأ تنب تنب نع كله ولو
 . ةداحاو ةهجلاو ثراولا ىلإ برقأ امأل

 ىلإ برقألاف ةمع تنب تنبو لاخ تنبو تنب تنب نع كله ولو
 مل ةددعتم تاهجلا تناك امل نكل لاخلا تنب مث تنبلا تنب ثراولا
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 نكي ةثولا نم هب ىلدأ نمب دحاو لك قحلنف برقألاب ةعلالا طق
 ةلزنمب اهنأل سدسلا لاخلا تنبلو. تنبلا ةلزنمب اهنأل فصنلا تنبلا تنبل
 . بألا ةلزنمب اهمأل ًابيصعت يقابلاو ًاضرف سدسلا ةمعلا تنب تنبلو ألا

 : لوألا ةدئافلا

 ةيناثلا ةدئافلا

 دئاوف
 دجويال نأ طرشب الإ نوثريال ماحألا يوذ نأ قبس

 وذ وأ بصاع دجو ولف هيلع دري ضرف وذ الو بصاع

 . ماحرألا يوذل ءيش الف هيلع دري ضرف
 بيصعتلاب معلل لاملاف ةمعو مأ ريغل مع نع كله ولف

 . ةمعلل ِءيشالو

 ِءيشالو ا و خألل لاملاف ة همعو مل خأ نع كله ولو

 . ةمعلل

 جوزلا وهو هيلع دريال ضرفلا بحاص ناك نإف
 جوزلا ىطعيو ماحرالا يوذ ثاريم كلذ عنمي مل ةجوزلاو
 تنبو جوز نع ةأرما تكله ولف الماك هبيصن ةجوزلا وأ

 . فصنلا تنبلا تنبلو فصنلا جوزللف تنب

 عبرلا ةجوزللف تنب و جوز نع ۰ كله وو

 للعو ءاوس ماحيألا يوذ يف ىثنألاو ركذلا نأ قبس:
 ىوتساف ةدرجلا محرلاب نوثري مهنأب كلذ باحصألا
 . مل دالواک مهاثنأو مهركذ

 الإ نييثنألا ظح لثم ركذلل نأ فا و دمحأ نعو

 هب اولدأ نمک ءاوس مهائنأو مهركذف مالا دالوأب يلدي نم
 مهريغب نوئري ماحرالا يوذ نال ليلدلا ةيوق ةياورلا هذهو
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 ةثلاثلا ةدئافلا

 لضفي نمب اولدأ اذإف هب اولدأ نم مكح اوطعي نأ يغبنيف

 نمب اولدأ نإو ىثنألا ىلع ركذلا لضف مهاثنأ ىلع مهركذ
 . ركذلا لضفي مل مهاثنأ ىلع مهركذ لضفي ال

 نباو هتخأو ةقيقش تخأ نبا نع كلاه كله ولف

 ةقيقشلا تحألا نبالف قيقش مع تنيو هتخأو مال تحأ

 ظح لثم ركذلل وأ بهذملا ىلع ةيوسلاب فصنلا هتخأو
 سدسلا هتحأو مأل خألا نبالو ةيناثلا ةياورلا ىلع نييثنألا
 . معلا تنبل يقابلاو نيتياورلا اتلك ىلع ةيوسلاب
 ٹر اتهج محرلا يذل ناك اذإ هنأ بهذملا ع نم روهشملا:

 بألا ةلزنمب ةمعلا نولعجيف اإ امهاوقأ ربتعا امهب يلدي
 . كلذب ليق اك معلا وأ ةدجلا وأ دجلا ةلزنمبال

 ةمعلل لاملاف قيقش خأ تو ع ناف فلله ولف

 ىلعو خألا ةلزنمب خألا تنبو بألا ةلزنمب اهنأل بهذملا ىلع

 دجلا عم ةوحاإلا ثاريمب انلق نإ امهنيب لاملا يناثلا لوقلا

 ةلزنمب اهنأل سدسلا ةمعلل ثلاثلا لوقلا ىلعو ةمعللف الإو
 عبارلا لوقلا ىلعو خألا ةلزنمب اهمأل خألا تنبل يقابلاو ةدجلا
 ةلزنمب اهنال ةمعلا بجحتف هتلزنمب اهنال خالا تنبل لاملا

 . معلا

 اًراو ناك اذإ هب ىلدملاب الاصتا امهاوقأ ربتعي نأ لمتحيو
 تنب انلعج اک هعرف اهمأل دجلا اهيبأ ةلزنمب ةمعلا لعجنف
 مأ ةدجلا همأ ةلزنمب مل معلا لعب خألا اهيبأ ةلزنمب ألا

 اذهو ألا نم اهب ةلص ىوقأ وهف اهعرف هنأل بألا

 . عامجإ هنم عنمي مل نإ | لوقأ هبو يدنع نم لاتحالا
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 وأ ا أ ةوبالا ةهج نم صخشلا نورك ةدئاف- سيل : ةعبارلا ةدئافلا
 ثري امنإ هنأل دلولا وأ مألا وأ بألا ثاريم ثري هنأ ةونبلا

 كلذ ةدئاف نكلو هب يلديو هب لصتي ثراو لوأ ثاريم
 ةهج يف اناك اذإ امهنإف بوجحملا نم بجاحلا ةفرعم
 رک ا: نهج ىف: 06 ناو دغللا برقألا تخ ةا
 يف دعبالا طقسي الف دعب نإو هب ىلدأ نمب دحاو لك قحلا

 مأ ثاريم ثري مألا مأ وبأف ىرخأ ةهج يف برقألاب ةهج
 معلا ثاريم ثرت قيقشلا معلا تنبو ألا ثاريمال ألا
 ال نبإلا تنب ثاريم ثري نبإلا تنب نباو بألا ثاريمال
 . نبإلا ثاريم
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 حيحصتلا و ليصأتلا

 . رسك الب ةلأسملا ماهس هنم جرخت ددع لقأ ليصحت : ليصاتل
 . رسك الب ةثيولا ىلع مسقني ددع لقأ ليصحت : : حيحصتلاو
 . رسک الب اهماهس هنم جرخت ددع لقأ : ةلأسملا لصأو

 لعجي مهسوؤر ددعب مهتلأسم لصأف بسن ةبصع ةثولا ناك نإف
 مهتلأسمف نيتنباو نينبا نع كله ولف . ادخار اسار سالو نيسار نكذلا
 . دحاو ةنبا لكلو نانثا نبا لكل ةتس نم

 ددعب مهتلأسم لصأف كلملا يف وواست نإف الو ةبصع ةثرولا ناك نإو
 مهئابصنأ ىلع مسقني ددع لقأ مهتلأسم لصأف اوفلتخا نإو مهسوؤر

 نم ةلأسملاف ةفضن امن دحجاو لكل نوم نع: كله ولف يتلا نم
 يذل ةعبرأ نم ةلأسملاف هعبر امهدحال ناك نإو دحاو دحاو لكل نينث
 : هكيرشل يقابلاو دحاو عبرلا

 هنم جرخي ددع لقأ مهتلأسم لصأف ضرف وذ ةثرولا يف ناك نإو

 00 .رسك الب اهضورف وأ اهضرف
 لقأ ةلأسملا لصاف سنج نم رثكاف نينثا وأ ًادحاو ضرفلا ناك نإف

 فلتخم سدجلاو رثكأف نينثا ضورفلا تناك نإو هجرخم ىلع مسقني ددع
 . امهيجرخم ىلع مسقني ددع لقأ ةلأسملا لصأف

 .ةعبرأو ةثالثو نانثإ : روهشملا ىلع ةعبس ضورفلا يوذ لئاسم لوصأو
 . نورشعو ةعبرأو رشع انثاو ةيناثو ةتسو
 تحأو جوزك نافصن وأ مو ورك قم نحاس لكلا
18 

 ناثاث وأ معو نيتنبك ناثلث وأ معو مأك ثلث اهيف ةلأسم لكل ةثالثل
TT 
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 تنبو جوزك فصنو عبر وأ نباو جوزك عبر اہیف ةلأسم لكل ةعبرألاو
 5 معو

 مأ وأ نباو مأك ةثالث وأ ناسدس وأ سدس اهيف ةلأسم لكل ةتسلاو
 خأو مأك ثلثو سدس وأ نبا تيرا كفو بأو مأ وأ قيقش أ ممل خأو
 نيتنباو مأك ناثلثو سدس وأ معو تنبو مأك فصنو سدس وأ معو مل
 نيتقيقشو جوزك ناثلثو فصن وأ معو مأو جوزك ثلثو فصن وأ معو

 9 1 مو

 تنيو ةجوزك فصنو نمت وأ نباو ةجوزك نمت اهيف ةلاسم لكل ةيناثلاو
 عبر وأ ن ناو مأو جوزك سدسو عير اهف ةلأسم لكل رشع انثإلاو مع
 ٠ معو نيتقيقشو ةجورک ناو خر وأ معو مأو ةجوزك ثلثو

 نمت وأ نباو مأو ةجوزك سدسو نمت ابيف ةلأسم لكل نورشعلاو ةعبرألاو
 . معو نيتنبإو ةجوزك ناثلثو

 ۰ : همدعو لوعلا رابتعاب لوصألا هذه ماسقأ
 : رومأ ةثالث دحأ نم اهلصأ ىلإ ةبسنلاب ةلأسملا ضورف ولختال
 . ةلأسملا لصأ ىلع ةدئاز نوكت نأ : اهدحأ
 . ةلأسملا لصأ نع ةصقان نوكت نأ : يناثلا
 . صقن الو ةدايز 2 ةلأسملا لصأ ردقب نوكت نأ : ثلاغلا

 . ( لوعلا ) ىمسي ةلأسملا لصأ ىلع ضورفلا ةدايز وهو لوألاف
 .( صقنلا ) ىمسي ةلأسملا لصأ نع ضورفلا صقن وهو يناثلاو
 صقن الو ةدايز ريغ نم ةلأسملا ٍلصأ ردقب ضورفلا نوك وهو ثلاثلاو
 ظ 1 . ( لدعلا ) ىمسي

 ةعبرأ لدعلاو صقنلاو لوعلا رابتعاب ةقباسلا ةعبسلا“ لوصألا هذهو
 : ماسقأ

 .  ةيناثو ةعبرأ لصأ امهو  ًامئاد ًاصقان نوكيام : اهدحأ
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 نينثا لصأ امهر  الئاع نوكي الو الداع وأ ًاصقان نوكيام : يناثلا
 . ةثالثو

 ينثا لصأ امهو  الداع نوكي الو الئاع وأ اصقان نوكيام : ثلاثلا
 . نيرشعو ةعبرأو رشع

 . ةتس لصأ وهو  الئاعو الداعو ًاصقان نوكيام : عبارلا
 : لوصأ ثالث هلوع نكمي يذلا نأ نيبت اذببو

 لوألا لصألا

 : يناثلا لصأألا

 . ةرشعو ةعستو ةيناهو ةعبس ىلإ لوو هش لأ

SS e 

 2 أ قولا ناك 0 ةعبس 3 لوعتو ةغبرأ

 تب سل ما

 ءاخلاب خورفلا مأ ةرشع ىلإ تلاع اذإ ةتسلا ىمستو

 . اطوع ةرثكل ةمجعملا

 رشع ةسمخو رشع ةثالث ىلإ لوعتو رشع ينثا لصأ :
 .ًادبأ عفش ىلإ لوعت الو رشع ةعبسو
 نامو تاجوز ثالث نع كلاه كلب نأ : كلذ لاثم
 ينثا نم ةلأسملاف نيتدجو مأ ريغل تاوحخأ
 تاوحأللو دحاو ةدحاو لكل ةثالث عبرلا تاجوزلل . رشع
 نانثا سدسلا نيتدجللو دحاو ةدحاو لكل ةينامث ناثلثلا

 مهعم ناك نإف رشع ةثالث ىلإ لوعثو دحاو ةدحاو لكل
 ةسمخ ىلإ لوعتو نانثإ يدل امل ناك مل تحأ

 عبراك ةدحاو نم رثكأ مل تاوحألا تناك نإف . رشع
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 ىلإ لوعتو دحاو ةدحاو لكل ةعبرأ ثلثلا نه ناك الثم
 مجاب ( جورفلا مأ ) ةلأسملا هذه ىمستو رشع ةعبس
 ةيرانيدلا ) اضيأ ىمستو ءاسن نهلك تاثراولا كل

 فالتحا عم ًارانيد تدا ىثنأ لك ال ( ىرغصلا

 . نيتاهج
 و نيمو م لوغو ن ةا ن افا حا

 نيوبأو نيتنباو ةجوز نع لجر كلبي نأ : كلذ لاثم
 نيتنبللو ةثالث نمثلا ةجوزلل . نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملاف
 سدسلا بأللو ةعبرأ سدسلا مأللو رشع ةتس ناثلثلا
 رت ةعبس ىلإ لوعتو ةعبرأ

 : ةعبرأ يهف اهوع نكميال يتلا لوصأألا 'امأو

 جوزك الداع نوكيو معو جوزك اصقان نوكي نينثا لصأ : اهدحأ

 الداع نوكيو معو نيتنب وأ معو مأك اصقان 1 ةثالث لصأ :يناثلا
 مال نيتخأو نيتقيقش نيتخأك

 تنبو ةجوز وأ نباو ةجوزك امئاد اصقان نوكي ةب ةيناهك لصأ : عبارلا 0 تنيو جوز وأ نباو جوزك امئاد اصقان نوكي ةعبرأ لصأ : ثلاغلا
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 دئاوف
 اهيلع قفتملا لوصألا يه ةقباسلا ةعبسلا لوصألا هذه : ألا ةدئافلا
 لب ليقو نالصأ امبنأ ليقف . هعم مهثيروتب لوقلا ىلع ةوحألاو دجلا بابب ناصتتخيو نيثالثو ةتسو رشع ةينامث لصأ امو امهيف فلتخم نالصأ يقبو
 . ناححصم

 ثلث دجللو ةث : سدسلا مألل . رشع ةينامث نم ةلأسملاف مأ ريغل ةوخإ ةثالثو دجو مأك قابلا ثلثو سدس ايف ةلأسم لكل رشع ةينام لصأف
 | . ةوخألل يقابلاو ةسمخ يقابلا

 مأك يقابلا ثلثو عبرو سدس اف ةلأسم لكل نيثالثو ةتس لصأو
 سدسلا مألل نيثالثو ةتس نم ةلأسملاف . مأ ريغل ةوخإ ةثالثو دجو ةجوزو
 . ةوخألل يقابلاو ةعبس يقابلا ثلث دجللو ةعست عبرلا ةجوزللو ةتس

 لك بيصن نم صقني هنإف ةلأسم يف لوعلا لصح اذإ : ةيناثلا ةدئافلا
 ىلإ الغم ةتسلا تلاع اذإف . لوعلا دعب اهيلإ هب تلاعام ةبسن ردقب ثراو
 تلاع اهنأل نيسمخلا هصقن ناك ةرشع ىلإ تلاع اذإو عبس ةعبسلا ىلإ دحاولا ةبسنو دحاوب تلاع اهنأل اعبس ثراو لك مهس صقن ناك ةعبس
 . ناسمخ ةرشعلا ىلإ ةعبرالا ةبسنو ةعبراب

 نينمؤملا ريمأ نمز تعقو لوعلا اميف لصح ةلأسم لوأ : ةثلاثلا ةدئافلا
 قح لاك] مزل هب لقن مل ول ذإ طسقلا نازيملا هنأل لوعلا ىلع اوقفتاف مهنع هللا يضر ةباحصلا راشتساف مأ ريغل نيتخأو جون يف باطخلا نب رمع
 لكلا نال رخآلا نم هب ىلوأ مهدحأ سيلو نيرخآلا صقنو ةثرولا ضعب
 عيمجلا ىلع صقنلا لخدي نأ لدعلا ىضتقم ناكف ردقم ضرف هل
 وه اذهو . مهنويد ءافو نع سلفملا لام قاض اذإ ءامرغلاك طسقلاب
 مهضورف ضورفلا يوذل ضرف هللا نأل ةنسلاو باتكلا صوصن ىضتقم
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 ىلإ قيرط الو اهلهأب ضئارفلا :قاحلإب رمأ ع يبنلاو ءانثتسا ريغ نم
 . لوعلاب الإ محازتلا دنع كلذ

 در بصاع دجوي ملو ةلاسملا نع ضورفلا تصقن اذإ : ةعبارلا ةدئافلا

 . نيجوزلا الإ هضرف ردقب ضرف يذ لك ىلع
 اذإ ) :اولاق ةيعفاشلاو ةيكلاملاف درلاب لوقلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 دئازلا فرصي لب ضورفلا يوذ ىلع دري مل ةلأسملا نع ضورفلا تصقن
 ةلالدل هتوبثب ) :اولاق ةلبانحلاو ةيفنحلاو ( امظتنم ناك نإ لاملا تيب يف

 ا رابتعالاو ةنسلاو باتكلا

 يف ضعبب ىلوأ مهضعب ب ماحرالا اولوأو » : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 E هع يبلا لوقف ةنسلا امأو « هللا باتك
 تيب ىلإ هفبص نم ىلوأ براقألا ىلإ لالا فرص نألف رابتعألا امأو

 ىلع تداز اذإ لوعلاب صقنت ضورفلا نألو سانلا مومعل وه يذلا لاما
 اع تصضقن اذإ درا دي نأ سايفلاف ةلأسملا

 ( ملعلا لهأ نم قافتاب ) : ينغملا يف لاق امهيلع دري الف ناجوزلا امأ
 محر اذ وأ ةبصع ناك هلعلو جوز ىلع در هنأ ناڻع نع يور هنأ الإ

 ببسو ثارملا ليبس ىلع ىلع ال لاملا تيب نم هاطعأ وأ كلذل هاطعأف

 نولخديف ماحنألا يوذ نم مهلك درلا لهأ ا نإ كلذ

 باتک يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو » : ىللاعت هلوق مومع يف

 . همالك ىبتنا . كلذ نم ناجراخ ناجوزلاو « هللا

 نييضرفلا نم دحاو ريغ نيجوزلا ىلع درلا مدع ىلع عامجإلا لقن دقو

 ضورفلا يوذل ضرف هللا نأ ينغلا بحاص هلاق يذلا ليلدلا ريرقتو

 ليلدب الإ هنم صقني الو هضرف قوف دحأ ىطعيال نأ بجيف مهضورف
 . ماقو لوعلا يف قبس ا محازتلا دنع هنم صقني هنأ ىلع ليلدلا ماق دقو
 بصاعلا مدع دنع ضرفلا نع لضفام بيرقلا ىطعي هنأ ىلع ليلدلا
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 « هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ب ماحرألا اولوأو » : ىلاعت هلوق وهو

eyامهل هللا ضرفام  . 

o e TS 

 ةحفص ىواتفلا رصتخم يفو )  ) 450١ةحفص تارايتخالا يفو

 )  ) ۱۹۷رشع دحأ ىلع مسقت اهنأ اتنبو امأو ًاجوز تفلخ ةأرما يف
 نم لوق ىلع اذهو . نامهس مأللو مهسا ةثالث ج وزللو مهس ةتس تنبلل

 دري هنأ ةمسقلا هذه رهاظ نإف . ىبتنا . دمحأو ةفينح يلأك درلاب لوقي

 ةثالث هوجو نم رظن كلذ يفو جوزلا ىلع :

 1 ةلأسملا ةمسقف ف نیجوزا ىلع 1 نوربال 0 نيلئاقلا نأ

 عم 0 درلا یری هنأ هلأ فلا ع اولقني ُ باحضألا نأ : يناثلا

 لاق ىواتفلا رصتخ بحاص نإ لب امل مهرابتعاو هثار اب , مهئانتعا

 .ًارظن اهيف نإ ةروكذملا ةلأسملا نع
 دحأ امهيف در يتلأسم رخآ عضوم يف ركذ هسفن خيشلا نإ: ثلاثلا

 . امهيلع دري ملو نيجوزلا
 نر ي والا نم( 1١9 مقر رجا نم ( 8 ) ةحفص يفف

 : خيشلا لاق . هيوبل خأ تانب ثالثو نيون اتحخأو ةجوز كرتو تام

 نإ يناثلا خبرلاو خألا 57 ءيش الو فصنلا تحأللو عبرلا ةجوزلل )

 دحأ ىلع تحألا ىلع دودرم وهف الإو ةبصعلل وهف ةبصع كانه ناك

 .لاملا تيبل وهف رخآلا ىلعو ءاملعلا يلوق

 ل 00 را

 لوقلا يفو هنع روهشملا يف 5 0 ةفينح 0 لوق وهو قابلا
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 لصأو لاق يعفاشلا باحصأ نم ريثك لوق وهو لاملا تيبل يناثلا
 بيصعت الو مه ضرفال نيذلا ماحرالا يوذ يف ءاملعلا عزانت ةلأسملا

 الو ضرفب هل ثراوال نم نأ ةياور يف دمحأو يعفاشلاو كلام بهذمف
 يو فلسلا رثكأ بهذمو . نيملشملا لام تيبل هلام نوكي بيصعت
 ليلد ركذ مث .ماحرألا يوذل نوكي هنع روهشملا يف دمو ةفينح
 نيتاه يف نيجوزلا ىلع دري مل هللا همر خيشلا نأ قرت تنأف . كلذ

 لاحلا هذه لثم يف درلا امهقاقحتسال امبيلع درل هاري ناك ولو نيتلأسملا

 جوزلا ىلع درلا اهرهاظ يتلا ىلا ةلأسملا نأ رهاظلاو . هلهأ نم اناك ول

 . ملعأ هللاو . ملق هقبس وأ وهس

 ةبارقب ثراو نكي مل اذإ هنأ نيجوزلا ىلع درلا ةلأسم يف لاقي نأ نكميو
 لاملا تيب ىلإ هفرص نم ىلوأ كلذ نأل نيجوزلا ىلع دري هناف ءالو ال
 صاخلا لاصتالا نم نيجوزلا نيب ناف نيملسملا مومعل نوكي يذلا

 تيب نم امهضرف دعب يقب اب قحأ نانوكيف نيملسملا مومعل سيلام
 هللا يضر ناڻع نا ريما مغ وراق اذه ىلع لمحي نأ لمتحتو . لاملا

 . ةنع

 : درلا لئاسم لمع

 دعب اهئجرن نأ دعب انيأر مث انه درلا لئاسم لمع انبتك انك
 . قفوملا هللاو . حيحصتلا



 حلا

 رسك الب ةثرولا ىلع مسقني ددع لقأ ليصحت حيحصتلا نأ كل قبس
 : يناي اميف حيحصتلا ىلإ جاتحتال اذه ىلعو

 0س راع ات يعول ناك اذإ ١

 . اورثك
 نأل دحاو سنج نم مهو مهملع درم ضرف يود ةثرولا ناك اذإ ت7

 ا مهسوؤر دال نم. مپ اش لصأ

 . ةثولا ىلع ةمسقنم ماهسلا تناك اذإ ۳

 نأ امإ ولخي الف مهضعب ىلع وأ ةثرولا ىلع ةسكنم ماهسلا تناك ناف

 : نالاح ناتاهف رثكأف نيقيرف ىلع وأ دحاو قيرف ىلع راسكنالا نوكي

 وهو دحاو رظن هيف انلف دحاو قيرف ىلع راسكنالا نوكي نأ: ىلوألا لاحلا -

 وأ ةقفاوم امهنيب نوكي نأ اماف هماهس نيبو هنيب رظنلا

 مث اهقفو ىلإ سوؤرلا ددراف ةقفاوم امهنيب ناك ناف ةنيابم
 غلب امف ةلئاع تناك نإ اهلوع وأ ةلأسملا لصأ يف هبرضا
 ةلاسملا نم ثراو لك مهس برضي مسقلا دنعو حصت هنمف

 / ٠ . هبيصن ج رخ هب اهتبرض امب

 لصأ يف سوؤرلا عيمج برضاف ةنيابم امهنيب ناك نإو
 دنعو حصت هنمف غلب امف ةلئاع تناك نإ اهوع وأ ةلأسملا

 هب اهتبرض امب ةلاسملا نم ثراو لك مهس برضي مستقلا

٤ ¢ mE 
 مامعأ ةعبرأو مأ نع كلاه كلبي نا : ةقفاوملا لاثم

 مامعألل نانثا يقابلاو دحاو ثلثلا مألل ةثالث نم ةلأسملاف

 ىلإ مهسوؤر درتف فصنلاب قفاويو مهيلع مسقنيال ةعبرأ مهو
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 هنمو ةتس غلبي ةثالث ةلأسملا لصأ يف هبرضنو نينثإ اهفصن

 مامعألل يتابلاو نينئاب نينثا يف دحاو ثلثلا مألل حصت
 . دحاو دحاو لكل ةعبرأب نينثاب نانثإ

 ةلأسملاف نباو نيتجوز نع كلاه كلبي نأ : ةنيابملا لاثمو

 مهسو نبالل يقابلا» دحاو نمثلا نيتجوزلل ةينامث نم
 لصأ يف امهسوؤر برضنف نيابيو امهيلع مسقنيال نيتجوزلا
 نمثلا نيتجوزلل . حصت هنمو رشع ةتس غلبت ةينا ةلاسملا

 نبالل يتابلاو دحاو ةدحاو لكل نينئاب نينثاب نينثا يف دحاو
 . رشع ةعبرأب نينثا يف ةعبس

 : نارظن انلف رثكاف نيقيرف ىلع راسكنالا نوكي نأ: ةيناثلا لاحلا
 ةنيابم امهنيب ناك ناف هماهسو قيرف لك نيب: لوألا رظنلا

 انتبثأ ةقفاوم امهنيب ناك ناو سوؤرلا عيمج انتبثأ

 . اهقفو
 امهنيب نوكي نأ اماف سوؤرلا نم انتبثأام نيب: يناثلا رظنلا

 ىمستو ةنيابم وأ ةقفاوم وأ ةلخادم وأ ةلثام
 يواست ةلئامملاف ( عبرألا بسنلا ) هذه
 . ةثالثو ةثالثك نيددعلا

 رسك الب رخآلا ىلع ًامسقنم نيددعلا دحأ نوكي نأ ةلخادملاو
 رركم رغ ا نب ددعلا را نركي نأ لقف تعش نإو . ةتسو ةثالثك
 فالخب رركم ريغ ءزج فصنلاو ةتسلا فصن ةئالثلا نإف امهبكأل
 . ناثلث يه ذإ رركم ءزج اهنإف ةتسلا عم ةعبرألا
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 ىلع امهدحأ مسقني الو ءازجالا نم ءزجب ناددعلا قفتي نأ ةقفاوملاو
 الو فصنلا 2 ءزج يف اقفتا دقف ةتسو ةعيراك "سكي اإ خا
 ناددعلا مسقني نأ لقف تكش نإو رسكب الإ ةعبرالا ىلع ةتسلا مسقنت

 ةعبرالا نم 0 ناف رخآلا ىلع امهدحأ مسقنيالو دحاولا ريغ ا
 . سكي الإ ةعبزالا ىلع هعبلا مسقنت الو نينا ىلع مسقني ةتسلاو

 ةئالغلا ناف ة ةعبرأو آو ةثالثك ءازجالا نم ءزج يف ناددعلا قفتيال نأ ةنيابملاو

 مسقنيال نأ يه لقف تئش تعش ناو سكعلاب ةعبرالاو عبر اه سيلو ثلث اه
 الإ ثلاث ددع ىلع امسقني الو رسكب الإ رخآلا ىلع نيددعلا دحأ
 الإ ةثالث ىلع مسقنتال ةعبرالاو نينثا ىلع مسقنتال ةثالثلا ناف کب
 رک
 .اهدحأب فتكاف ةلئامم سوؤرلا نم تبثملا نيب ناك ناف
 .امهبكأب فتكاف ةلخادم كلذ نيب ناك نإو
 لصاحلا تبثاو رخآلاب اههرحأ قفو برضاف ةقفاوم كلذ نيب ناك نإو

 . لصاحلا تبثاو رخالاب اههدحأ برضاف ةنيابم كلذ نيب ناك نإ

 وأ ةلأسملا لصأ يف هبرضاف ( مهسلا ءزج ) ىمسي نينيابتملاو نيقفاوتملا يف برضلا لصاحو نيلخادتملا ربكأو نيلئائملا دحأ نم تبثملا ىمسيو
 لك مهس برضي مسقلا دنعو حصت هنم غلب امف ةلئاع تناك نإ افوع
 . مهسلا ءزج يف ةلاسملا نم ثراو

 ةلأسملاف ءانبأ ةعبرأو تاجوز عبرأ نع كلاه كله نأ : ةلثامملا لاثم
 يقابلاو نهسوؤر تبثنف نيابيو مسقنيال دحاو نمثلا تاجوزلل ةينامث نم
 سوؤر نيبو امهنيب رظنن مث مهسؤر تبثتف نيابيو مسقتيال ءانبالل ةعبس
 لصأ يف هبرضن مهسلا ءزج امههدجأ نوكيف ةلثام امهنيب دجن تاجوزلا
 ةعبرأ يف دحاو تاجهوزلل . حصت هنمو نيثالثو نينثا غلبت ةيناغ ةلأسملا

 لكل نيرشعو ةينائب ةعبرأ يف ةعبس ءانباللو دحاو ةدحاو لكل ةعبرأب
 . ةعبس دحاو
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 ةلأسملاف مامعأ ةينامثو مأل نيتخأ نع كلاه كلبي نأ : ةلخادملا لاثمو
 نانثإ يقابلاو نيابيو ملا 0 ثلثلا نيتحألل ةثالث نم

 هنمو رشع ينثا غلبت ة ةثالث ةلاسملا لصأ يف يف هبرضن ع ا سوؤر

 نانثا مامعأللو نانثا ةدحاو لكل ةر اخرا خاو مال نيتحألل ص
 . دحاو دحاو لكل ةيناثب ةعبرأ يف

 ةلأسملاف ءانبأ ةتسو تاجوز عبرأ نع كلاه كلبي نأ : ةقفاوملا لاثمو
 يقابلاو نهسوؤر تبثنف نيابيو مسقنيال دحاو نمثلا تاجوزلل : ةينامأ نم
 سوؤر نيبو اهنيب رظنن مث مهسوؤر تبثنف نيابيو مسقنيال ءانبالل ةعبس
 رخآلاب امهدحأ فصن برضنف فصنلاب ةقفاوم امهنيب دجن تاجوزلا

 ةتس غلبت ةينامث ةلأسملا لصأ يف هبرضنف مهسلا ءزج وهو رشع ينثإ غلب
 لكل رشع ينثاب رشع ينثا يف دحاو تاجوزلل . حصت هنمو نيعستو
 ةعبرأ دحاو لكل نينامثو ةعبرأب رشع ينثا يف ةعبس ءانبأللو ةثالث ةدحاو

 مسقنيال ةثالث عبرلا نيتجوزلل . رشع ينثا نم ةلأسملاف . مأ ريغل تاوحأ
 تبثنف نيابيو مسقنيال نانثإ سدسلا تادجللو امهسوؤر تبثنف نيابيو

 مث نهسوؤر تبثتف نيابيو مسقنيال ةينامث ناثلثلا تاوخأللو نهسوؤر
 نيتجوزلا سؤر برضنف ةنيابم امهنيب دجن سوؤرلا نم تاتبثملا نيب رظنن

 ةئامنالث غلبت رشع ةثالث ةلاسملا لوع يف هبرضاف مهسلا ءزج اذهو

 ةدحاو لكل نيعستب نيثالث يف ةثالث نيتجوزلل . حصت هنمو نيعستو
 نورشع ةدحاو لكل نيتسب نيثالث يف نانثا تادجللو نوعبرأو ةسمخ

 . نوعبرأو ةيناهث ةدحاو لكل نيعبرأو نيتئامب نيثالث يف ةينامث تاوخأللو
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 دوف
 عبرألا بسنلا يف نيددع لك نيب ةبسنلا راصحنا هجو : لوألا ةدئافلا
 وأ نالئاتم امهف نييواستم انوكي نأ امإ دحاولا قوف نيذللا نيددعلا نأ
 الإ ثلاث ددع ىلع نامسقنيالو رخآلا ىلع امهدحأ مسقنيال نيلضافتم
 نكلو رخآلا ىلع امهدحأ مسقنيال نالضافتم وأ نانيابتم امهف رسكب
 يذلا ءزجلا يف ناقفاوتم امهف دحاولا ريغ ثلاث ددع ىلع نامسقني
 رسك الب رخآلا ىلع امهدحأ مسقني نالضافتم وأ هجرخم ىلع امسقنا
 .نالخادتم امهف

 ءزجلا ىلإ تفتلي مل رغصأ ءزج يف ةقفاوملا تلصح ىتم : ةيناثلا ةدئافلا
 نال عبرلا انربتعا فصنلا يفو الثم عبرلا يف ناددعلا قفتا اذإف . ربكالا
 . رصخأ كلذ

 كلف سوؤرلا ىلع مسقني ددع لقأ لصحت نأ تدرأ اذإ : ةثلاثلا ةدئافلا
 : ناقيرط

 نيلئاتملا دحأو قفاوملا قفوو نيابملا تبثتف اعيمج امهنيب رظنت نأ : امهدحأ
 نيب رظنلا ذأ اذاف ضعبب اهضعب تاتبثملا برضت مث نيلحادتملا ربكأو
 يفتكتف ةلخادم ةتسلاو ةثالثلا نيب تلق ةتسو ةسمخو ةعبرأو ةثالث
 ةثالث ةتسلا قصن تبفنف ضصنلاب ةقفاوم ةتسلاو ةعبرألا نيبو ةتسلاب
 امهتبثنف ةنيابم ةعيرألاو ةسمخلا نيبو امهتبثنف ةنيابم ةسمخلاو ةثالثلا نيبو
 غلبت رخآلاب امهدحأ برضاف ةسمخو ةعبرأو ةثالث كعم لصاحلا راصف
 ةسمخو ةغبرأو ةثالث ) دادعألا هذه ىلع مسقني ددع لقأ وهو نيتس

 1 :( ةنضو
 مسقني ددع لقأ لصحتو طقف اهنم نيددع نيب رظنت نا : يناثلا قيرطلا
 امهيلع مسقني ددع لقأ لصحتو ثلاثلا ددعلا نيبو هنيب رظنت مث امهملع
 . اذكهو عبارلا ددعلا نيبو هنيب رظنت مث
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 برضنف نينيابتم امهدجن ةعبرألاو ةثالثلا نيب رظنن روكذملا لاثملا يفف
 اهدجن ةتسلا نيبو اهنيب رظنن رشع ينثا غلبي رخآلا يف امهدحأ
 امهدجن ةسمخلا نيبو هنيب رظنن رشع انثا وهو ربكألاب ىفتكنف نيلخادتم

 ىلإ برقأ ةقيرطلا هذهو ( ةتسو ةسمخو ةعبرأو ةثالث ) ةروكذملا دادعألا

 . ملعتملا ىلع رسيأو طبضلا
 الو نينثا لصأ يف قيرف نم رثكأ ىلع راسكنالا عقيال : ةعبارلا ةدئافلا

 ىلع الو رشع ةينامو ةينامثو ةعبرأو ةثالث لصأ يف نيقيرف نم رثكأ ىلع
 عبرأ نم رثكأ ىلع الو نيثالثو ةتسو ةتس لصأ يف قرف ثالث نم رثكأ
 . نيرشعو ةعبرأو رشع ينثا لصأ يف قرف

 بحاص لاق ) قرف عبرأ نم رثكأ ىلع راسكنإلا عقيال هنأ فرعن اذمو

 تاخسانملاو ماحرالا يوذو ءالولاو اياصولا ريغ يف اءاهو ( ضئافلا بذعلا
 . ( ىهتنا ) فانصأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع اهيف راسكنالا عقي دق هناف

 تاخسانملا

 ثراو تومي نأ نييضرفلا حالطصا يف يهو ةخسانم عمج تاخسانملا
 . ةكرتلا ةمسق لبق رثكأف

 : ثالث ةخسانملا لاوحأو

 فالتخا ريغ نم لوألا ةثو ةيقب مه يناثلا ةثرو نوكي نأ : لوألا
 ٍ . مهنع تام لوألا تيملا نأك يقب نم ىلع ةكرتلا مسقنف

 رخالا دعب ادحاو مهنم نانثا تام مث ءانبأ ةثالث نع كلاه كله ولف

 . هل لام لاف يقب نمع
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 هريغ نوثريال هتروو لوألا ةثرو نم يناثلا تيملا نوكي نأ : ةيناثلا لاحلا
 اهنم ثراو کا مهس فرعنو لوالا تيملا ةلاسم ححصن لاخلا هذه يفف
 رع لوألا ةلأسملا نم هناهس مسقنو هدعب تام نم ةلاسم حححضن م
 ف تحص تمسقنا ناف .قفاوت وأ نيابت وأ مسقنت نأ اماف هتلاسم
 . ةعماجلا يه لوألا تناكو لوألا هنم تحص

 مث اهقفو تبثاف اهتقفاو ناو . ةلأسملا تبثاف هتلأسم هماهس تنياب ناو
 مسقني ددع لقأ لصحو عبرألا بسنلاب لئاسملا نم تبثملا نيب رظنا
 ةلأسم يف لصاحلا برضا مث سوؤرلاو سوؤرلا نيب رظنلا يف قبس الع

 وهف. نصت ایف هاشم لع ةميسقاف اتم ناک نإو هذخأ ايح هبحاص
 . هتنرو نم دحاو لك بيصن هب برضي اهمهس ءزج

 تحصام قباط ناف ةعماجلا مهسأ نم لصحام عمجا كلذ دعب مث
 . هدعأف حيحص ريغ لمعلاف صقن وأ داز نإو حيحص لمعلاف هنم

 'مهدحأ تومي مث نينب ةثالثو ةجوز نع لجر كلم نأ : ماسقنالا لاثم
 نم لوألا ةلأسمف تانب ثالثو نيتبا نع يلاثلاو تنيو ءانبأ ةثالث نع
 ةعبس نبا لكلو ةثالث نمثلا ةجوزلل . نيرشعو ةعبرا نم حصتو ينام

 للا هنم تحصام نم ناتلاسملا حصتف اسم ىلع ةمسقنم تيم لك

 نم حصتو ةينامث نم لألا تيملا ةلأشمف ءانبأ ةعبرأ نع يناثلاو ءانبا ةثالث نع امهدحأ توي مث نينباو ةجوز نع كلاه كلبي نأ : ةنيابملا لاثمو
 ةثالث نم يناثلا تيملا ةلأسمو ةعبس نبا لكلو نانثا ةجوزلل رشع ةتس
 تبثتف هتلاسم نيابت تيم لك ماهسو ا نم ثلاثلا تيملا ةلاسمو
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 ا هدأ فش كراش و اا ,لداك
 تيملا ةلأسم هنم تحص اميف هبرضن مهسلا ءزج وهو رشع انثا لصحي

 نم ةجوزللف . ةعماجلا يهو نيعستو نينثاو ةئام غلبي رشع ةتس لوألا
 و نيس ل دلل لكل يب تو نيرا تس يلا لانا لوألا ةلأسملا

 ةثالث هتلأسم ىلع لوألا نبالا بيصن مسقاف . نيناو ةعبراب رشع يث

 دحاو لك مهس هب برضي هتلأسم مهس ءزج وهو نورشعو ةيناُم لصحي
 نم يناثلا نبالا بيصن مسقاو نورشعو ةينامث نبا لكل نكي هتثرو نم
 وهو رع حلاو لضم ةر هادم لها نتا ةعبرأ لوألا ةلأسملا
 نبا لكل نكي هتثوو نم دحاو لك بيصن هب برضي هتلأسم مهس ءزج

 4 ٤ 0 ٤ ٤ . كورشعو 0
 ءانبالا دحا تومي مث نينب ةعبراو جور نع فارما كللهت نأ : ةقفاوملا لاثمو

 تيملا ةلأسمف تانب ثالثو ءانبأ ةثالث نع يناثلا توميو نيتنباو نينبا نع
 ةثالث نبا لكلو ةعبرأ جوزلل . رشع ةتس نم حصتو ةعبرأ نم لوألا
 ا ةلابسم و ی ةدنم نم ناثلا او
 ىلإ ةعستلاو نينثا اهثلث ىلإ ةتسلا درنف ثلثلاب ةقفاوم ايف ثروملا ماهس
 امهدحأ برضن نينيابتم امهدجن ةثالثلاو نينثالا نيب رظنن مث ةثالث اهثلث
 ةتس غلبت رشع ةتس لوألا تيملا ةلأسم يف اهبرضن ةتس لصحي رخآلا يف
 ةعبراب ةتس يف ةعبرأ لوألا ةلأسملا نم جوزللف ةعماجلا يهو نيعستو
 رشع ةيناهب ةتس يف ةثالث نييحلا نينبألا نم دحاو لكلو نيرشعو
 هتلأسم ىلع اهمسقاف رشع ةيناؤب ةتس يف ةثالث لوألا نم يناثلا تيمللو
 دحاو لك بيصن هب برضاف هتلأسم مهس ءزج وهو ةثالث جرخي ةتس
 نم ثلاثلا تيمللو ةثالث تنب لكلو ةتس نبا لكل نكي هتثرو نم
 نكي ةعست هاشم لع اهمسسقاف رشع ةيناؤب ةتس يف ةثالث لوألا ةلأسملا
 نم هبيصن هترو نم دحاو لك طعاف اهمهس ءزج وهو نينثا لصاحلا
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 . نانثا تنب لكلو ةعبرا نبا لكل نكي مهسلا ءزج يف ًايورضم هتلأسم
 : روص ثالث اهو نييلألا نيلاحلا ىوسام :ةثلاثلا لاحلا

 عم لوألا تيملا ةثرو ةيقب مه يناثلا تيملا ةو نوكي نأ : اهادحإ
 . فالتحالا

 . مهريغو لوألا ةثو نم يناثلا ةو نوكي نأ : ةيناثلا
 . لوألا ةثرو ريغ نم يناثلا تيملا نوكي نأ : ةئلاثلا

 قرع لولا كبل ةلأسم ححصن اهروص عيمج يف لاحلا هذه يفو
 نم هماهس مسقنو يناثلا تيملا ةلأسم ححصن مث اهنم ثراو لك مهس
 م نإو ىلوألا هنم تحص ام ةيناثلا تحص تمسقنا نإف اهيلع ىلوالا

 هماهس تنياب نإو اهقفو ىلإ امتددر هتلاسم هماهس تقفاو نإف متنا
 نيابتلا دنع لكلا وأ قفاوتلا دنع قفولا برضا مث ةلأسملا تبثأف هتلأسم
 . ( ةعماجلا ) ىمسيو حصت هنمف غلب امف لوألا تيملا ةلأسم يف

 اميف ةعماجلا نم هايإ هطعاف لوألا ةلأسملا نم ءيش هل نم مسقلا دنعو
 هبرضاف ةمسقنم نكت مل نإو هتلأسم ىلع ةمسقنم يناثلا م اهس تناك اذإ

 ف اور هذخأ ةيناثلا نم ءيش هل نمو لوألا ةلاسملا تبرض اميف
 هذا الإو ةمسقنم تناك اذإ هتلأسم ىلع هثروم ماهس ةمسقب جراخلا

 ناك نمو قفاوتلا دنع اهقفو وأ نيابتلا دنع هثروم ماهس عيمج يف ابورضم
 ةلأسملا نم هبيصن ىلإ ىلوألا ةلأسملا نم هبيصن تعمج نيتلأسملا نم اثراو
 وأ داز نإو حيحصف اهقباط نإف ةعماجلا نم ةثرولا مهسأ عمجا مث ةيناثلا

 . هدعأف حيحص ريغ لمعلاف صقن

 ل يل ل ا
 ةلقتسم ةلأسم دحاو لكل تلمع تاومألا ددعت املك اذكهو هلبق
 ا
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 اهيف دبال هذه نأ ةيناثلا لاحلا نيبو لاحلا هذه نيب قرفلا نأ نيبت اذببو
 تاومألا عمجيف ةيناثلا لاح ا امأ . ةعماجو ةلقتسم ةلأسم نم تيم لكل
 . ملعأ هللاو . ةدحاو ةعماج يف مهلك

 : لاثم ةروص لكل لاحلا هذه ةلثمأ كيلإو

 نم نباو اهنم نيتنباو ةجوز نع كلاه كلبي نأ : ىل ىلوألا ةروصلا لاثمف
 .E ي نع ياا مث: ین نع وا ىدخإ توك م اھ

 رشع ةعبرأ نباللو ةعبرأ ةجوزلل . نيثالثو نينثا نم حصتو ةينامث نم لوألا
 نأل ةتس نم يناثلا تيملا يهو لوألا تنبلا ةلأسمو . ةعبنم .تنب لكلو
 تحخأللو دحاو عربديملا مألل . بأ نم خأو ةقيقش تاو مأ اشو

 ةنيابم يهو ةعبس لوألا نم اهماهسو خألل نانثا ناو ةثالث فصنلا

 نيثالثو نينثا لوألا هنم تحصام يف ةتس اهتلأسم برضاف اهتلأسمل

 ةعبرأ لوألا ةلأسملا نم ةجوزللف . ةعماجلا ىهو نيعستو نينثاو ةئام

 دتا ةيئاثلا اسلا نمو ةيرشعو ةعبرأب ةعس :ةيئاثلا ةلأسملا يق" ةبوريضم
 a .كوتالو دخناو عيممل o ةعيس كرولا فاه ل تورضم
 نمو نينامعو ةعبرأب ة ةتس ةيناثلا ةلاسملا يف ةبورضم رشع ةا لوألا ةلأسملا

 ا رشع E ةعبس ثروملا مايد يف نابورضم نانثا ةيناثلا هلال

 ةلأسملا يف ةبورضم ةعبس ىلوألا ةلأسملا نم ةيقابلا تنبللو نوعستو ةينام
 اهثروم ماهس يف ةبورضم ةثالث ةيناثلا نم اهو نيعبرأو نينثاب ةتس ةيناثلا

 . نوتسو ةثالث عيمجلا نيرشعو دحاوب ةعبس
 . هتعماجو يناثلا تيملا ةلاسم لمع ىبتنا
 خأو مأ اهتثرو نأل ةثالث نمف ةيناثلا تنبلا يهو كلاثلا تيملا ااا

 نوتسو ةئالث اهماهسو بأل خألل قابلاو دحاو ثلثلا مألل . بأل
 يف دحاو اهنم مأللف « نورشعو دحاو اهمهس ءزجو اهتلأسم ىلع ةمسقنم
 دحاو ةعماجلا نم اهبيصن ىلإ اهفضأ نيرشعو دحاوب نيرشعو دحاو



 نيرشعو دحاو يف نانثا اهنم خأللو نيسمخو نينثا عومجا نكي نيثالثو
 عومجما نكي نيعستو ةيناك ةعماجلا نم هبيصن ىلإ اهفضأ نيعبرأو نينثاب

 . نيعبرأو ةئام
 مهدحأ تومي مث ءانبأ ةثالث نع كلاه كلبي نأ : ةيناثلا ةروصلا لاثمو

 ل ل ار ف واخ

 ىلا ا ٤ ر هماهسل 1 يهو دحاو خأ لكلو نانثا تنبلل
 دحاو ىلوألا اسلا نم نبا لکل ةعماجلا يهو رشع يسا غلبت ةثالث -

 بورضم دحاو ةيناثلا ةلأسملا نمو ا ةا ةيناثلا ةلأسملا يف بورضم

 ةعماجلا نم نينبإلا بيصنف ةسمخ عيمجلا دحاوب دحاو هثروم هماهس ف

 دحاو اهثروم ماهس يف نابورضم نانثا ةيناثلا ةلاسملا نم تنبللو ةرشع

 فصنلا تنبللو دحاو نمشلا ةجوزلل ةينامث نم ثلاثلا تيما ةلأسمو
 ٠ ةعماجلا نم تيملا ماهسل ةنيابم ةلأسملا هذهو خألل ةثالث يقابلاو ا

 يحل نیلا حصت هنمو نيعستو ةتس غلبت رشع ينثأ ةعماجلا يف امرضنف
 نيعبراب ةينامث ثلاثلا تيملا لام يف ةبورضم ةسمخ والا ةعماجلا نم

 رشع ةسمخب ةسمخ هثروم ماهس يف ةبورضم ةثالث ةثلاثلا ةلأسملا نم هلو

 تيما تنبلو نوسمخو ةسمخ ةلاسملا هذهو ةعماجلا نم هلام عومجمو

 ةينامن ثلاثلا تيملا ةلأسم يف نابورضم نانثا لوألا ١ ةعماجلا نم يناثلا

 هماهس يف بورضم دحاو هتلأسم نم ثلاثلا تيملا ةجوزلو رشع ةتسب

 ةعماجلا نم هماهس يف ةبورضم ةعبرأ هتنبلو ةسمخب ةسمخ ةعماجلا نم
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 نع امهدحأ تومي مث نينبا نع كلاه كلبي نأ : ةثلاثلا ةروصلا لاثمو

 نينثا نم لوألا تيملا ةلأسمف نينبا نع ءانبألا دحأ تومي مث ءانبأ ةثالث
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 نيابت يهو دحاو نبا لكل ةثالث نم يناثلا تيملا ةلأسمو دحاو نبا لكل

 يور ةتس غلبت ناما ىلوألا يف اهبرضاف لوألا ةلأسملا نم مهروم ماهس

 ةثالث ةيناثلا ةلأسملا يف بورضم دحاو لوألا ةلأسملا نم نبالل ةعماجلا

 . دحاوب دحاو هوم ماهس يف بورضم دحاو ةيناثلا يف نبا لكلو ةثالثب
 ماهس نيابت يهو دحاو نبا لكل نينثا نم ثلاثلا تيملا ةلأسمو

 نبال . حصت هنمو رشع ينثا غلبت ةتس لوألا ةعماجلا يف اهبرضنف امهثروم
 تلال تملا ةا يف ةبورضم ةثالث كولا ةعماجلا ن لا تيملا

 يف بورضم دحاو ةعماج لا نم يناثلا تيملا ءانبأ نم نبا كلو ةتسب نينثا

 دحاو ثلاثلا تيملا ينبا نم نبا لكلو نينثاب نينثا ثلاثلا تيملا ةلأسم

 و و ا ایم ل تركت هنل اسف ر
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 ىلإ اهجوحأو ضئارفلا ملع بعصأ نم تاخسانملا لمع نأ ملعإ
 اهعضو يتلا كابشلا ةقيرط هلهسي امو اهباسح ملعب ةمات ةفرعم
 هللا ءاش نإ ةدئافلا هب لصحتام انه ركذن نحنو ضرغلا اذه نويضرفلا

 ع : لوقنف
 : لاوحأ ةثالث تاخسانملل نأ

 هذهف فالتخا ريغ نم لوألا ةثو ةيقب يناثلا ةثرو نوكي نأ :اهادحإ .
 . يقب نم ىلع مسقت اهنأل كابش لمع ىلإ جاتحتال لاحلا
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 نم كمامأ عضنسو نييرخآلا نيلاحلا يف كابشلا لمع ىلإ جاتحن امنإو
 : وهو ةيناثلا لاحلا نم يناثلا لاثملا ذخف ءهيلع سيقت الاثم لاح لك

 ءانبأ ةثالث نع نينبإلا دحأ تام مث هينباو هيتجوز نع تام لجر

 . كابشلا يف اهتروص هذهو ةعبرأ نع يناثلاو
 : يليام انلمع اننأ دجت كابشلا اذه لمأت

 . صاح عبرم يف دحاو لك لوألا تيملا ةثرول صاح لودج عضو ١
 . هئازأب ثراو لك مهس عضوو هتلأسمل لودج عضو مث ١
 لوقح نع مهوقح لزنت ثيحب يناثلا تيملا ةثرول لودج عضو مث ٣

 . مهريغ مال لوألا تيملا ةثرو

 :هتازإب تارو لك منهو يناثلا تيبلا ةا لودخ 0
 ةثرو نع مهوقح لزنت ثيحب ثلاثلا تيملا ةثرول لودج عضو مث 5

 مہم اوسيل مهنأل مهلبق نم

 . هئازإب ثنراو لک مهسو هتلأسمل لودج عضو 5

 لك نم ثراو لك مهس عضوو ةعماجلاب صاخ لودج عضو س
 .ةعماجلا ى ةئازإب هلام

 ناك ولو هتوم ىلإ ةراشإ هئازإب ( ت ) فرحب تملل انزمر اننإ ۸

 تت را نأ تلا

 جوزلل زمريف راصتخالل زمرلاب كابشلا يف لمعلا نوكي اذكهو
 خأللو ( هد ) ةدجللو ( د ) دجللو ( هج ) ةجوزالو ( ج )
 ( بخ ) بأل خأللو ( هق ) ةقيقشلا تحأللو ( ق ) قيقشلا
 ( مخ ) مآل تحأللو ( مخ ) مأل خأللو ( بتخ ) بأل تحأللو
 بتك امہم اوناك نإف دالوأو ة ةجوز وأ جوز ةلأسملا يف ناك اذإو

 نإ فلالاب ( اه ) و ةجوزلا تيملا ناك نإ ( ه ) دلولا ءازإب
 دلولا ءازإب بتك امهنم دالوالا نكي مل نإو جوزلا تيملا ناك

 .(غ)
 م



 مهس ءزج وهو ددع سوق لك ىلعو ةلأسم لك قوف سوق عضو ٩
 اهنم ثراو لك مهس هب برضيل اهقوف عضو هتحت يتلا ةلاسملا

 ةئثرو ةيقب مه يناثلا تيملا ةثرو نوكي نأ يهو لوألا ةروصلل
 : يهو فالتحالا عم لوالا تيما

 تتام مث اهريغ نم نباو اهنم نيتنباو هجوز نع تام لجر
 نمع ةيناثلا تتام مث يقب نمع نيتنبلا ىدحإ

 . كابشلا يف اهتروص هذهو  اضيأ  يقب
 اذهو ةدرفنم ةلأسم تيم لكل انلمع اننأ دجت كابشلا اذه لمأت

 كيلع بيرغلا نكل لوألا لاثما يف كيلع رم دقف بيرغب سيل



 : نائكيش

 ءازاب ةيحألا لئاسملا يف ثراو لك مسا انعضو اننأ : امهدحأ
 هما ءازإب اهلك لئاسملا نم همهسأ انعضوو ىلوألا ةلأسملا يف همسا
 . اهدعب اميف ثراو ىلوألا يف ثراولا نأل كلذو ةعماجلا يف

 يف مهلك تاومألا لعجن ملو ةعماج تيم لكل انلمع اننأ : يناثلا
 . دعاوقلا يف كب رم امل ةدحاو ةعماج

 مهريغو لوألا ةو نم طيلخ يناثلا ةثرو نأ انضرف ول اذكهو
 ددجلا ةثرولل لفسأ الوقح عضن اننأ الإ لمعلا اذهك لمعن اننإف
 : يتآلا لاخلا يف ا لوألا ةثرو نم اوسيل نيذلا

 تتام مث اهريغ نم نباو اهنم نيتنبو ةجوز نع تام لجر

 جوز نع ةيناثلا تنبلا تتام مث يقب نمو جوز نع نيتنبلا ىدحإ
 و نباو

 يناثلا تيملا ماهس «نيثالثو نينثا نم حصت لوألا تيملا ةلاسمف
 امم تحصف اهيلع ةمسقنم يهف « ةعبس نم هتلاسمو ةعبس اهنم
 ةفاهسو رشع ىلا ' نم قيلاثلا تملا ةلاستو لوألا هنم تحض
 هتلأسم فصن برضنف فصنلاب اهقفاوت يهف ةرشع ةعماجلا نم
 يف ةجوزلل نيعستو نينثاو ةئام غلبت نيثالثو نينثا ةعماجلاب ةتس

 ةلأسملا يف نباللو نوعبرأ كلذ دعب اميف مأ يه يتلا لوألا ةلأسملا
 يف جوزللو ىلوألا ةلأسملا ريغ نم هل ءيش الو نونامثو ةعبرأ لوألا
 رشع ةسمخ ةثلاثلا ةلأسملا ف ج وزللو « رشع ةيناع ةيناثلا ةلأسملا

 . نوثالثو ةسمخ نباللو

 : كابشلا يف اهتروص كيلإو
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 قبس امع اديدج اعيش هيف لمعن مل اننأ دجت كابشلا اذه لمأت

 يف ددجلا ةثرولا ددعب الوقح انلزن اننأ ىوس هلبق يذلا كابشلا يف

 بلا نباو جوزو ىلوالا تنبلا جوز مهو نيتريخالا نيتلاسملا
 . ةيناثلا

AY 



 دئاوف

 هنإف سنج نم قيرف ةثرولا يف ناك اذإ نويضرفلا لاق : ىلوألا ةذئافلا

 مهماهس لعجتو مهددعب ًامقر هيف عضتو دحاو عبرم يف مهلعجت نأ نسحي
 نوكي نأ الإ الزان. لودجلا لوطي ال ىتح ةلأسملا تاعبرم نم مهئازإب

 مهدحأ نوكي نأ لثم صاخ عبرمب منم دحاو لك ةباتك يف ضرغ كانه

 مهدحأل نوكي وأ هتئرو ىلع همسقنل هبيصن ةفرعم ىلإ جاتحنف تام دق

 . هتزيم ببسب صاخ عبرمب هتباتك نيعتيف هب صتخي ثراو
 لوألا تيملا ةلأسم ىلع عضن اننأ قبس امم كل نيبت : ةيناثلا ةدئافلا

 ىلع عضتو قفاوتلا دنع اهقفوو نيابتلا دنع يناثلا تيملا ةلأسم عيمج

 اذهو قفاوتلا دنع اهقفوو نيابتلا دنع هماهس عيمج يناثلا تيملا ةلاسم

 ثراو لك مهس هب برضي اهمهس ءزج وه ةدحاو لك ىلع عوضوملا
 قوف عضن اننإف هتلأسم ىلع ةمسقنم يناثلا تيملا ماهس تناك ولف . اهنم

 الب اهعدن وأ اهنم ثراو لك مهس هب برضنل دحاو مقر ىلوألا ةلأسملا
 ةيناثلا ةلأسملا امأو « ةعماج لا يف مهئازإب ابيف ةثولا ماهس سفن لقننو ءيث

 . اهيلع ىلوألا نم تيملا ماهس ةمسقب جرخام اهقوف عضنف

 دعب راصتخاو لمعلا لبق راصتخا تاخسانملا لئاسمل : ةئلاثلا ةدئافلا

 ناك اذإ ) ىلوالا لاحلا يف قبس دقف لمعلا لبق راصتخالا اماف لمعلا

 . ( فالتخا ريغ نم لوألا تيملا ةثرو ةيقب مه يناثلا ةو
 ةعماجلا يف ةثرولا ماهس تكرتشا اميف قاتيف لمعلا دعب ا امأو

 ءزجلا كلذ ىلإ اهنم ثراو لك ماهسو ةعماجلا درتف هوحنو ثلثك ءزجب
 كارتشالا هيف لصح يذلا
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 ثدبلا توغ مث تنبو نباو ةجوز نع كلاه كلبي نأ كلذ لاك

 نباللو ةثالث ةجوزلل «نيرشعو ةعبرأ نم حصت لوألا ةلاسملاف يقب نمع
 خأو مأ اهيف ةثرولا نال ةثالث نم ةيناثلا ةلأسملاو ةعبس تنبللو رشع ةعبرأ

 ىلوالا ةلاسملا نم ثروملا ماهس نيبو اهنيبو خالل يقابلاو دحاو ثلثلا مالل

 هلو نيعبرأو نينثاب ةثالث ةيناثلا يف ةبورضم رشع ةعبرأ ىلوالا نم نباللو

 ىلع مسقني امهنم الك نال نمشلاب ةجوزلا ماهسل ةكراشم يهو نوسمخو
 ةعست ةعماجلا نكت نمثلا ىلإ اهيف ةثرولا ماهسو ةعماجلا درنف ةينامت

 . ةعبس نبإلا بيصنو نانثإ اهنم ةجوزلا بيصن

 درلا لئاسم لمع

 : نيلاح نم درلا لهأ ولخيال

 . نيجوزلا نم دحأ مهعم نوكي ال نأ : امهادحإ
 . نيجوزلا دحأ مهعم نوكي نأ : ةيناثلا
 ًاضرف لاملا عيمج ذخأ ًادحاو هيلع دودرملا ناك نإ ىلوألا لاح لا يفف

 نم مهتلأسم لصف دحاو سنج نم مهو دحاو نم رثكأ ناك نإو ًادرو
 1 . مهسوؤر ددع

 ةتس نم مهلئاسم لصاف رثك اف نانسنج مهو دحاو نم رثكأ ناك نإ

 ر, ر اهضورف هب ي يذلا .ددعلا ىلإ درلاب عجوز
 . ادرو اضرف هلك لاملا اهلف تنب نع كلاه كله ولف
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 . دحاو ةدحاو لكل . ةعبرأ نم نيتلأسمف تانب عبرأ نع كله ولو
 دحاو سدسلا ةدجلل . ةتس نم ةلاسملاف مال خأو ةدج نع كله ولو

 راص مأ ةدجلا لدب ناك نإف . نينثا ىلإ درلاب عجرتو دحاو سدسلا خأللو
 ناك نإف ةثالث ىلإ درلاب عجرتو يلو سدسلا خأللو نانثا ثلنثلا اه
 ىلإ درلاب عجرتو دحاو سدسلا مأللو ةثالث فصنلا اهلف تنب خألا لدب
 نيإلا تنبلو فصنلا تنبلل راص نبا تنب مهعم ناك نإف ةعبرأ
 . ةسمخ ىلإ درلاب عجرتو دحاو سدسلا مالو نيثلثلا ةلمكت سدسلا

 ةلأسم لمعنف نيجوزلا دحأ مهعم نوكي نأ يهو : ةيناثلا لاحلا امأو
 ناك نإ مث حيحصتلل تجاتحا نإ اهححصنو اهضرف جرخم نم ةيجوزلا
 .ادرو اضرف ةيجورزلا يصرف دعب قابلا ذحخأ ادحاو درلا بحاص

 دعب لضافلا تمسق سنج نم رثكأف نينثا درلا بحاص ناك نإو

 تحص ام درلا ةلأسم تحص مسقنا نإف قيرفك مملع ةيجوزلا ضرف

 اهقفو وأ ةيجوزلا ا ولا ةلأسم تبرض الإو ةيجوزلا ةلاسمأ ديم
 . حصت هنمف غلب امف

 نم درلا ةلأسم ححصف سانجأ نم رثک اف نينثا درلا بحاص ناك نإ

 تحص مسقتا نإف الع ةيجوزلا ضر دعب لضافلا مسقا مث ةنس لصأ

 وأ درلا لايم يف ةيجوزلا ةلأسم تبرض الإو دحاو لصأ نم ناتلاسملا

 ف خلو امف ا
 ا هذخأ ةيجوزلا ا نم ِءيش هل نم لقف مسقلا كفر اذإو

 ماسقنالا دنع دحاوب وأ قفاوتلا دنع اهقفو وأ نيابتلا دنع درلا ةلأسم يف
 ةيجوزلا ضرف دعب لضافلا يف ًاورضم هذخأ درلا ةلأسم نم ءيش هل نمو

 ضرف دعب يقابلا ةمسقب جراخلاب وأ قفاوتلا دنع هقفو وأ نيابتلا دنع

 . ماسقنالا دنع درلا ةلأسم ىلع ةيجوزلا



 : قبس امل ةلثمأ كيلإو
 ةا نم ةيجوزلا اف «ج وزو تنب نع ةأرمأ تكله : لوألا لاثملا
 ية لا ةا متاس داو جوز نع تلاه كام : يناثلا لاثملا ' . ًادرو ًاضرف تنبلل يقابلاو دحاو عبرلا جوزلل
 تنياب اعبرأ تانبلا تناك ولف ةعبرأ نم ناتلأسملا حصتف اهيلع مسقنم جوزلا ضرف دعب يقابلاو ةثالث نم درلا ةلأسمو دحاو عبرلا جوؤلل ةعبرأ
 غلبت ورا ةلأسم يف اهبرضنف جوزلا ضرف دعب لضافلل درلا ةلأسم
 . ةثالثب ةثالث ةيجوزلا ضرف دعب لضافلا يف بورضم دحاو درلا ةلأسم نم تنب لكلو ةعبرأب ةعبرأ درلا ةلأسم يف بورضم دحاو ةيجوزلا ةلاسم نم جوزلل ءرشع ةتس

 لضافلا قفاوت يهو ةتس نم نيتلأسم تناكل ًاتس تانبلا تناك ولو
 ةلأسم يف هبرضنو نينثا اهثلث ىلإ اهدرتف ثلثلاب ةيجوزلا ضرف دعب
 دحاو تانبلا نم ةدحاو لكلو نينثاب نينثا درلا ةلأسم قفو يف بورضم دحاو ةيجوزلا ةلأسم نم جوزلل «حصت هنمو ةينامث غلبت ةعبرأ ةيجوزلا
 ةلأسمف «مأ نم خأو مأو ةجوز نع كلاه كلب نأ + تلال لاخلا ٍ . دحاوب دحاو ةيجوزلا ضرف دعب لضافلا قفو يف بورضم
 ىلع مسقنم ةجوزلا ضرف دعب يتابلاو دحاو خأللو نانثا مألل « ةثالث ىلإ درلاب عجرتو ةتس نم درلا ةلأسمو دحاو عبرلا ةجوزلل ةعبرأ نم ةيجوزلا
 . دحاو لصأ نم ناتلأسملا حصتف درلا ةلأسم

 لضافلا نيبو اهنيب نينثا ىلإ درلا ةلأسم تعجر ةدج مالا لدب ناك ولف
 هنمو ةينامث غلبت ةعبرأ ةيجوزلا ةلأسم يف اهبرضنف نيابت ةجوزلا ضرف دعب
 نينثا درلا ةلأسم يف بورضم دحاو ةيجوزلا ةلاسم نم ةجوزلل ٠ حصت
 . كلذك ألا نم خأللو ةثالثب ةثالث ةجوزلا ضرف دعب لضافلا يف بورضم دحاو درلا ةلاسم نم ةدجللو نينثاب
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 ةدجلل ةئالث نم درلا ةلأسم تراص نارخآ ناوخا مل خألا عم ناك ولو

 يف ةثالث مهسوؤر برضنف نيابيو مهيلع مسقني ال نانثا ةوخاللو دحاو .
 درنف ثلثلاب اهقفاوي ةثالث ةيجوزلا ضرف دعب لضافلاو ةعستب ,ةثالث

 نم حصت ةعبرأ ةيجوزلا ةلأسم يف هبرضنو ةثالث اهقفو ىلإ درلا ةلأسم

 درلا ةلأسم قفو يف بورضم دحاو ةيجوزلا ةلأسم نم ةجوزلل ءرشع ينثا
 دعب لضافلا قفو يف ةبورضم ةثالث درلا ةا نم ةدجللو ةثالثب ةثالث

 دعب لضافلا قفو يف ةبورضم ةتس ةوخاللو ةثالثب دحاو ةجوزلا ضرف
 ا . نانثأ خأ لكل ةتسب دحاو ةجوزلا 0

 كابشلا ةقيرط ىلع نيجوزلا دحأ اهيف درلا لئاسم لمعت نأ تعش

 الودج مث ةيجوزلا ةلأسمل الودج لمعاف ةخسانملا باب يف ا ٤

 يناثلاو ةثرولا ءامسأل امهدحأ نيلودج ةلأسم لكل اعيضاو ةرلا ا

 . امهنيب ةعماجلل اسا الودج عضت مث ماهسلل

 ةيجوزلا ضرف دعب لضافلا نأ نييضرفلا ض ضعب ةرابع يف عقو ( هيبنت )
 امإ لب سانجأ نم درلا لها ناك اذإ درلا ةلأسمل ًاقفاوم نوكي نأ نكمي ال

 نإف حيحصتل درلا ةلأسم جتحت ملم اذه نكلو نيابتم وأ مسقنم

 يذلا ريحألا لاثملا يف ي هقفاوم امهنيب نوكي دقف حيحصتل تجاتحا

 . ملعأ هللاو . انلثم
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 تاكرتلا ةمسق

 . ًاماسقأ دحاولا ءيشلا لعج ةمسقلا
 . صاصتخا وأ قح وأ لام نم تيملا هفلخيام ةكرتلاو
 . اعيش هقحتسيام ةكرتلا نم ثراو لك ءاطعإ تاكرتلا ةمسقب دارملاو
 هدوصقمو هترمن بسحب ءيشلا ةيمهأ نإف بابلا اذه ةيمهأ فرعت اذهبو
 اهنم ركذن ةريثك ًاقرط ةكرتلا ةمسقل هللا مهمحر نويضرفلا ركذ دقو
 : ليام

 ابيلإ ةلأسملا نم ثراو لك مهس بسنت نأ وهو ةبسنلا قيرط : لوألا
 اميف هب لمعي هنأل اعفن قرطلا معأ اذهو كلت لثمب ةكرتلا نم هيطعتو
 . دبعلاك اهلبقيال امو مهاردلاك ةمسقلا لبقي

 نوناغ ةكرتلاو ةقيقش تحأو مأو جوز نع ةأرما كلهت نأ : كلذ لاثم
 تخأللو نانثا ثلثلا مالو ةثالث فصنلا جوزلل «ةتس نم ةلأسملاف
 نك عبر ةلأسملا ىلإ جوزلا مهس ةبسنو . ةينامث ىلإ لوعتو ةثالث فصنلا
 عب ةلأسملا ىلإ ملا مهس ةبسنو نيثالث ًانمثو اعبر ةكرتلا نم هطعأف
 نمو عبر ةلأسملا ىلإ تحنألا مهس ةبسنو نيرشع ةكرتلا عبر اهطعأف
 . نيئالث اهنمتو ةكرتلا عبر اهطعأف

 لصاحلا مسقتو ةكرتلا يف ثراو لك مهس برضت نأ : يناثلا قيرطلا
 قباسلا لاثملا يفق هبيصن وهف لصح امف ةلأسملا هنم تحصام ىلع

 اهمسقاف نيعبرأو نيتئام غلبت نينا ةكرتلا يف ةثالث جوزلا مهس برضت
 ةكرتلا نم هبيصن يهف نوثالث لصحي ةينامث ةلأسملا هنم تحصام ىلع

 نينا ةكرتلا يف نينثا مألا مهس برضتو تحألا مهسب كلذك لعفتو
 وهو نورشع لصحي ةينامث ةلأسملا حصم ىلع اهمسقاف نيتسو ةئام غلبي

 . ةكرتلا نم مألا مهس

۹۳ 



 اهعالضأ ىلإ ةلأسملا لوحف رسك ةثرولا دحأ بيصن يف لصح نإف
 نأ نسحيو ةلأسملا تجرخ ضعبب اهضعب تبرض اذإ يتلا دادعألا يهو
 همسقاف ةكرتلا يف ةثرولا نم دحأ مهس تبرض اذإف ربكألاف ربكألاب أدبت
 حيحصلا لصاحلا مسقاو هتحت هعضف رسك يقب نإف ربكألا علضلا ىلع
 كعم يقبتام عضف ةكرتلا ىلإ لصت ىتح اذكهو «يناثلا علضلا ىلع

 . اهنم ثراولا بيصن وهو اهتحت
 . هنم دحاوك هلبق امل ةبسنلاب علض لك نأ ملعاو
 يف رسك لصحلا نيتس قباسلا لاثملا يف ةكرتلا تناك ولف

 مهس بضع م ی نانثا اهعالضأ لإ ةلأسملا لحنف تحألاو جوزلا

 نينثا ربكألا علضلا ىلع اهمسقاف نينامثو ةئام غلبي نيتس ةكرتلا يف جوزلا .
 ىلع نيعستلا مسقاو المه هكرتا وأ ًارفص هتحت عضف نيعست لصاحلا نكي

 تحت امهعض نانثا ىقبيو نورشعو نانثا لصحي ةعبرأ رغصألا علضلا
 اذهبو ةكرتلا تحت نورشعو نانثا وهو حيحصلا ددعلا عضو علضلا

 فصن امهو دحاولا نم ةعبرأ نم نينثاو نيرشعو نينثا جوزلل نأ فرعت
 . جوزلا بيصن يف كلمع تخألا بيصن يف لمعتو دحاولا

 اهمسقاف نيرشعو ةئام نكي نيتس ةكرتلا يف نينثا مألا موج ضو
 ةعبرأ رغضألا علضلا ىلع اهمسقا نوتس لصحي نينثا ربكألا علضلا ىلع
 . ةكرتلا نم ألا بيصن يهف رشع ةسمخ لصحي

 : كابشلا يف اهتروص كيلإو



 . ةثرولا ءامسأ لودج الوأ انعضو اننأ دجت كابشلا اذه لمأت
 :ةلاسملا ونجا اناث
 . ةكرتلا لودج : ًاثلاث
 . رغصألا ةلأسملا علض لودج : اهيا
 . ربكأألا ةلأسملا علض لودج : اخ

 ربكالا علضلا تحتام عمجاف لمعلا ةحص فرعت نأ تدرأ اذإو

 تحتام ىلإ ةمسقلاب لصاحلا ممضاف رسك الب مسقنا نإف هيلع همسقاو
 مسقنا نإف روكذملا علضلا ىلع اهعمج لصاح مسقا مث هيلي يذلا علضلا
 حيحص لمعلاف ةكرتلا ىواس نإف ةكرتلا تحتام ىلإ هممضاف رسك الب
 . الف الإو

 قبس اک ةمسقلاو عمجلا نم اهتحت امب لمعاف عا عالضألا تددعت ىتمو
 ريكألا و ىلإ رظناف انلق امب ةروكذملا ةلأسملا ربتخت نأ تدرأ اذإو
 نينثاو نينثا هتحت دجت يناثلا علضلا ىلإ رظناو هعدف هتحت ءيشال دجت
 تحتام ىلإ هممضاف دحاو جرخي هيلع ةعبرأ امهعمج لصاح مسقاف
 ١ حيحص ًاذإ لمعلاف ةكرتلا ردق وهو نيتس غلبي هعمجاو ةكرتلا

 . هللا مهمحر نييضرفلا مالك يف ةفورعم تاكرتلا ةمسق قرط ةيقبو
 : ( اياصولا ) لمع ىمسيو ةيصو كانه ناك اذإ تاكرتلا ةمسق
 بيصنب ةيصو : ماسقأ ةثالث هب ىصوملا ىلإ ةبسنلاب ةيصولا مسقنت

 : . امهب ةيصوو ءزجب ةيصوو
 يهو ةثرولا دحأ بيصن لثمب وأ بيصنب ىصوي نأ بيصنلاب ةيصولاف

 : ناعون

 كلذ بيصن لثم هل ىصومللف نيعم ثراو بيصنب ىصوي نأ : امهدحأ
 ةا لإ امومضتم ثرراولا

 ةينامت نم ةثرولا ا نباو ةجوز هلو هتجوز بيصن لثمب ىصوأ ولف

 ةجوزلا بيصن لثم هل ىصوملا يطعنف نبالل يقابلاو دحاو نمثلا ةجوزلل
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 دحاو ةجوزلل «ةعست نم ةلأسملا حصتف ةلأسملا ىلإ ًامممضم ادحاو

 ن يا ودجر ىو
 نبا لكلو :ثلثلا هل ىصومللف نانبا هلو هنبا بيصن لثمب ىصوأ ولو

 ناعبس نبا لكلو ناعبس هل ىصومللف تنب امهعم ناك ولو «دحاو

 او
 E SE ةيصولا تناك ولو

 هل ىصومللف « نيعم ريغ ثراو لثمب وأ بيصنب يصوي نا : يناثلا عونلا

 . مهلقألام لثم
 نباو تاجوز ثالثو مأ ةثرولاو ةثرولا دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ ولف

 نمثلا تاجوزللو ةعبرأ سدسلا مألل نيرشعو ةعبرأ نم ةثرولا ةلاسمف

 ىدحإ ًابيصن ةثولا لقأف ء«نبالل قابلاو دحاو ةدحاو لكل ةثالث

 دحاو هل ىصوملل نوكيف نيرشعو ةعبرأ نم دحاو اهبيصن نإف « تاجوزلا
 : . نيرشعو ةسمخ نم

 : اضيا ناعون وهو هلام نم ءزرجن هل يصوي نا ءزج اب ةيصولاو

 هل ليقف مهسب هل ىصوأ اذإ الإ لومتي امم ةثولا ءاشام هل ىصومللف

EESهل لبق تعال اور يارب يطب  
 رثأ رهظيو طقف ةف سدسلا ىلع ديزي نأ الإ ةلأسملا هنم تحص امم مهس

 : لاثم لاب فالخلا اذه

 هيطعي لوألا لوقلا ىلعف نباو مأو ةجوز هلو هلام نم مهسب هل ىصوأ اذإف
 ةثولا ةا نال حي رخو ةيناغ نه ةعيرأ هل هذا لغو اشا ةئرؤلا

 نيرشعو ةينامث نكت اهيلع هدزف ةعبرأ اهسدسو نيرشعو ةعبرأ نم

 7 0 نوا ةثالث حوزو ةعبرا ماللو ةعبرا هل ىصوملا

891 



 دحاو هل ىصوملل نيرشعو ةسمخ نكت اهيلع هدز دحاو اهمهسف نيرشعو
 . نيإلل يتابلاو ةثالث ةجوزللو ةعبرأ مأللو

 اهلمع يف كلف امهوحنو عبرو ثلثك نيعم ءزجب يصوي نأ : يناثلا عونلا
 : ناقيرط

 رسكلا لثم ةئرولا ةلأسم ىلع ديزت نأب رسكلا قوفام قيرط : امهدحأ
 ةثرولا ةلأسم ىلع دزف سمخلاب ىصوأ اذإف ءهب ىصوملا ءزجلا قرف يذلا

 . اذكهو اهثلث لثم اهيلع دزف عبرلاب وأ اهعبر لثم
 ىصوملا ءزجلا ةبسن غلبي اددع ةثرولا ةا ىلع ديزت نأ كلذ طباضو

 . نيتلأسملا عومجم ىلإ ةبسنلاب هب

 اهيلع دزف رشع ينثإ نم ةثرولا ةلأسمو سمخلاب يصوي نأ : كلذ لام
 ةثالث هل ىصوملل نوكيف رشع ةسمخلا سمخ وهو اهعبر لثم كلذو ةثالث
 :اهنم همهس-هل لك الاب ةئرولا ةلأسمو شع ةسنخ نم

 وهو ادحاو اهيلع دزف ةتس نم ةثرولا ةلأسمو عبسلاب هل ىصوأ ولو
 تناك نإو نينثا اهيلع دزف رشع ينثا نم تناك نإو هل ىصوملا بيصن

 هسنج نم اهطسباف رسك لصح نإف ةعبرأ اهيلع دزف نيرشعو ةعبرأ نم
 ًافصنو ةعبس تغلبل ةتس نم ةثرولا ةلأسمو سمخلاب هل ىصوأ ولف لوزيل
 ةثالث هل ىصوملل ءرشع ةسمخ نكت نينثا رسكلا جرح نم اهطسباف
 . ةثرولل رشع انثاو

 ححصت مث اهجرخم نم ةيصولا ا ححصت نأ : يناثلا قيرطلا

 3 نإف ةثرولا لايك لغ ةيصولا دعب يقابلا مسقتو ةثرولا لايم

 امهنيب لصح نإو ةيصولا ةلأسم هنم تحص ام ةثرولا لاين تحتم

 حصت هنمف غلب امف ةيصولا دل اف يف ةئرولا ةلاسم قفو برضاف ةقفاوم

 غلب امف ةيصولا ةلأسم يف ةثرولا ةلأسم تبرض ةنيابم امهنيب لصح نإو
 . حصت هنمف
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 ةلأَسْم ف ارش هذحأ ةيصولا ةا نم ِءيم هل نم مسقلا دنعو

 نمو ماسقنالا دنع هلاحب هذخأ وأ قفاوتلا دنع اهقفو وأ نيابتلا دنع ةثرولا

 نيابتلا دنع را دعب يقابلا يف ا هذخأ را ةلأسم 7 م ءيش هل

 جوز نع توم مْ اهام ثلثب ةأرما يصوت نأ : 0 لآل لاخلا

 0 نانثا يقابلاو دع دحاو ل ىصوملل ةثالث نم 0 ةلاسمف 2

 ا د n ةثالث نم ناتلأسملا حصتف مسقنم

 . دحاو تخأللو
 ةجوزو تنب نع تومي مْ سمخ لاب يصوي نأ : ةقفاوملل يناثلا لاثملا

 ا ةغيرأ يقابلاو دحاو هل ىضونلل (ةسمخ نم ةيصولا ةلأسمف معو

 معلل يقابلاو دحاو نمثلا ةجوزللو ةعبرأ فصنلا تنبلل «ةينامث نم ةثولا
 امهبتدجو ةئرولا ةلأسم نيبو ةيصولا دعب لضافلا نيب ترظن اذإو
 ةلأسم يف هبرضنو نينثا اهعبر ىلإ ةثولا ةلأسم درنف عبرلاب نيقفاوتم

 نار ورك ل

 د 3 دعب يقابلا قفو يف بورضم 7 ا ةعبرأب دحاو
 . ةثالثب دحاو ةيصولا دعب يقابلا قفو يف ةبورضم ةثالث معللو دحاوب

 ةلأسمف معو تنب نج توغ م عبرلاب يصوي نأ : ةنيابملل ثلاغلا لاغملا

 نينثا نم ةثرولا ةلأسمو ةثالث ىقبيو دحاو هل ىصوملل ع ةعبرأ نم ةيصولا

 اهبرضاف ةيصولا دعب يقابلا نيابت يهو معلل يقابلاو دحاو فصنلا تبلل

 دحاو هل ىصوملل ‹ حصت هنمو ةيناك غلبت ةعبرأ يقول لاسم 5

 لضافلا ف بورضم دحاو تنبللو نينثاب نينثا ةثرولا ا ف بورصم

 .كلذك معللو ةثالثب ةثالث ةيصولا دعب
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 تحصام ءادتبا برضت ناب كلذو لهسأ نوكي دق : ثلاث قيرط مثو
 طعاف حصت هنمف غلب امف هب يصوملا ءزجلا جرخمب ةثرولا ةلأسم هنم
 . مهماهس ردقب ةثرولا ىلع يقابلا مسقا مث هبيصن هل ىصوملا

 ددراف ءازجأألا نم ءزجب ةقفاوم ةيصولا نيبو ماهسلا نيب لصح ىتمو
 جرخمب اهبرضاف ةتس نم ةثرولا ةلاسمو عبسلاب هل ىصوأ اذإف هيلإ ةلأسملا
 ةتس ةثرولل يقابلاو ةتس هل ىصوملل . نيعبرأو نينثا غلبت ةعبس عبسلا
 اهسدس ىلإ ةلأسملا ددراف سدسلاب هل ىصوملا بيصن قفاوت يهو نوثالثو
 ىصوملل نكي هسدس ىلإ ةثرولاو هل ىصوملا نم لك بيصن ددراو ةعبس
 . ةثرولل يتابلاو دحاو هل

 ليحن هعوقو ةلقلو ءزجلاو بيصنلاب ةيصولا نيب عمجلا : ثلاثلا مسقلا
 . ملعأ هللاو . هقفلا بتك ىلع ئراقلا هب
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 لمحلا ثاريم

 عضوي ىتح ةمسقلا ليجأت اوءاش نإف لمح مهيف و نع تام اذإ

 عضولا لبق ةمسقلا مهضعب وأ اوبلط نإو مهل قحلا نأل سأب الف لمحلا

 نم ثرأ ينو لمحلا ثرإ يف طوحألاب لمعلا بجي ذئنيحو كلذ مهلف
 . ةعم

 : نيلاح نم ولخي الف لمحلا ثرإ امف
 نم رثكألا لمحلل فقويف دالألاك ةثونألاو ةروكذلاب فلتخي نأ امهدحأ

Î 
 نيركذلا ثرإف ثلثلا نم لقأ ضورفلا تقرغتسا ىتم هنأ كلذ طباضو
 ناك ناو رثكأ نييشنألا ثرإف ثلثلا نم رثكأ تقرغتسا نإو رثكأ
 طباضلا:ادهي نش الار نيركذلا ثاريم هل ىوتسا ثلثلا ردقب ضورفلا
 ثري ناك اذإ امأ « ضرفلاب ةثونألا عم ثري لمحلا ناك اذإ اميف

 تابوت وأ لاح لكي رثكأ نيركذلا ثرإ نإف بيصعتلاب

 لمحلل فقويو سدسلا مأللف « معو هيبأ نم لماح مأ نع تام ولف
 . ثلثلا قرغتست مل ضورفلا نأل نيركذ ثيرإ

 ثرإ لمحلل فقويو سدسلا مأللو عبرلا اهلف ةجوز مهعم ناك ولو
 ثلا للعب تدار. ضورفلا نأل نیشن

 ثلثلا نيوخأللف «هنم لماح بأ ةجوزو مأل نيوخأ نع تام ولو
 ردقب ضورفلا نأل ةثونألاو ةروكذلاب هثريم يوتسي انهو لمحلل يقابلاو
 ::ثلثلا

 مأللو عبرلا ةجوزللف هيبأ نم لماح مأو قيقش خأو ةجوز نع تام ولو
 نأل ثلثلا نم رثكأ نشورغلا نأ ولو نيركذ ثرإ لمحلل فقويو سدسلا
 نييثنألا ثرإ نوكي نأ نكمي الف لاح لكب بيصعتلاب ثري لمحلا

 . رثكأ



 ردانلاو ردان امبيلع دازام أل نينثا ثرإ نم رثكأ لمحلل فقوي الو
 لمعلا بجوف ريتك نينثألا عضو أل نينثا نع صقني الو هل مكحال

 . طايتحالاب

 هذخأ هثرإ ردقب هل فقوام ناك نإف هْنرِإ هب تبثي هجو ىلع عضو اذإ مث
 نم ىلع دئازلا در رثكأ ناك نإو هديب يه نم هتمتت هذخأ لقأ ناك نإو
 . ةثرولا نم هقحتسي

 هل فقوف ألا دالوأك ةئونألاو ةروكذلاب هثرإ فلتخيال نأ : ةيناثلا لاحلا
 . ثانأ وأ روكذ نم تعشام امهردقو نينثإ ثرإ

 : لاوحأ ةثالث نم ولخي الف لمحلا عم نم ثرإ امأو
 . الماك هثرإ يطعيف اعيش لمحلا هبجحيال نأ : اهادحإ

 . لاح لكب هئريام وهو نيقيلا ىطعبف هثرإ ضعب نع هبجحي نأ : ةيناثلا
 . اعيش ىطعي الف هثرإ عيمج نع هبجحي نأ : ةغلاغلا

 لمحلا اهصقنيال ةدجلاف معو ةدجو لماح ةجوز نع كلاه كله ولف
 اهثرإ ضعب نع لمحلا اهبجحي ةجوزلاو الماك سدسلا اهثرإ ىطعتف ًائيش

 ىطعي الف هّنزإ دفا قي ل ل

 ا طرح

 : ناطرش لمحلا ثرال طرتشي

 :نيرمأ دحاب كلذو هثروم توم نيح هدوجو ققحتي نأ : امهدحأ

 هوم توم ندب رهشأ ةا نودل ةزفعسم ةاحت هيك نم مضت نأ لولا
 .اقلطم

 هئروم توم نم لقأف نينس عبرأل ةرقتسم ةايح هيف نم عضت نأ : يناثلا
 ثري مل نينس عبرأ نم رثكأل هتدلو نف «هتافو دعب أطوت ال نأ طرشب

 باوصلاو نينس عبرأ لمحلا ةدم رثكأ نأ ىلع ءانب بهذملا ىلع ًاقلطم

 عبرأ ىلع ديزت دق لمحلا ةدم نأل هئروم توم دعب ًاطوت مل اذإ ثري هنأ
AY 



 فالخلا ركذ دعب دودولا ةفحت يف هللا همحر ميقلا نبا لاق « عقو ا نينس
 بابلا اذه يف زوجي ال ةقرف تلاقو ) لها ةدم رثكأ ديدحت يف

 ليوأت ف داصأ لمحلا E اندجو انأل يأرلاب تيقوتلاو ديدحتلا
 ًاتقو هرخآل دجن ملو هعبتنو اذهب لوقن نحنف ةتسلا رهشألا وهو باتكلا
 اذإ ةأرلا نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو ديبع يأ لوق اذهو

 قحال ريغ دلولاف لجرلا اهجوزت موي نم رهشأ ةتس نم لقأل كلوب كدا
 ا ص را

 اذإ ) : 4ع يبنلا لوقل ةرقتسم ةايح ايح عضوي نأ : يناثلا طرشلا

 هتايح ملعتو . قحسا نب دمحم هيفو . دواد وبأ هاور ( ثرو دولوملا لهتسا
 بارطضالاو ةريسيلا ةكرحلا امأف ءاهوحنو هعاضرو هساطعو هلالهتساب
 . هب ةربع الف ةرقتسملا ةايحلا ىلع لديال يذلا ريسيلا سفنتلاو

 . اهمدع لصألا أل ثري مل ةرقتسملا ةايحلا دوجو يف كش ىتمو
 وأ اهلمح ثري ةءوطوم لكل ثروملا توم دعب ءاربتسالا بجي :ةدئاف

 نيوخأ نعو هيبأ توم دعب جوزب ةجوزتم مأ نع تام ولف ؛هيغ بجحي
 تام ولو «هنم ثري همأ لمح أل ءارتسالا جوزلا ىلع بجو نيقيقش

 جوزلا ىلع بجو دجو قيقش خأو هيبأ دعب جوزب ةجوزتم مأ نع
 . همأ بجحي لمحلا ال ءاربتسالا
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 لاوحأ نم لاح لكل ةلاسم لمعت نأ لمحلا لئاسم لمع ةقيرط
 ةعماجلا وهف لصح امف لئاسملا ىلع مسقني ددع لقأ لصحتو لمحلا

 لك بيصن هب برضا مث اهمهس ءزج جرخيل ةلأسم لك ىلع همسقاف
 . اهنم ثراو



 نم لمحلا توم ريدقت ىلع ةلأسملاف معو لماح ةجوز نع تام ولف

 نم هتيروكذو هتايح ريدقت ىلعو معلل يقابلاو دحاو عبرلا ةجوزلل « ةعبرأ
 هتيثونأو هتايح ريدقت ىلعو «لمحلل يقابلاو دحاو نمثلا ةجوزلل « ةينام

 اننأل رشع ةتس ناثلثلا لمحللو ةثالث نمثلا ةجوزلل نيرشعو ة قرأ نم

 اندر ثالثلا لئاسملا نيب ترظن اذإو «معلل يقابلاو نيتنبا هانردق

 ا لع اا نورشعلاو ةعبرألا يهو ىربكلاب فتكاف ةلخادتم

 ءزج نكي ةينامث هتيروكذ ةلأسم ىلعو ةتس اهمهس ءزج نكي ةعبرأ هتوم

 ادجاو اهمهس هرج نكي نيرشعز ةعبرأ هتيثونأ ةلأسم ىلعو ةثالث اهمهس
 ةلأسم وأ ةروكذلا ةلأسم «نيتلأسملا ىدحإ نم اهبيصن ةجوزلا طعا مث
 : اقيش محلا طغت الو ةثالث امل لص اهمه رع ًايورضع ةثيثألا



 دوقفملا ثاريم

 : نالاح هلو توم الو ةايح هل ملعي ملف هربخ عطقنا نم دوقفملا
 رفس يف دقف نمك ةمالسلا هرهاظ هجو ىلع هربخ عطقني نأ : امهادحإ
 نأ بلاغلا نأل دلو ذنم ةنس نيعست مامت هب رظتني اذهف هوحنو نما ةراجت
 ةدم ريدقت يف مآحلا دهتجا نوعست هل نم دقف نإف كلذ قوف شيعي ال

 قرغ يف دقف نمك كاللا هجو ىلع بخ عطقني نأ : ةيناثلا لاخلا
 . دقف ذنم نينس عبرأ مامت هب رظتني اذهف هوحنو بكرم

 نيلاحلا يف راظتنالا ةدم ريدقت يف بهذملا نم روهشملا وه اذه
 كلذ فلتخيو احلا داهتجا ىلإ اهريدقت يف عوجرلا نأ تارا
 ةد ردد + تاموكللاو كاملا لاوحألاو صاخشألا فالتخاب
 مكحي مث ًادوجوم ناك ول هتايح نيبت نظلا ىلع بلغي ثيحب هنع ثحبلل

 . ملعأ هللاو . اهئابتنا دعب هتومب

 . هنم ثرإلا يف يناثلاو هثرإ يف يفرح نارظن دوقفملا يف و

 هل فقويف دوقفملا هثرو هتومب مكحلا لبق هثروم تام ىتم هنإف : هر امأف

 ايش طعب مل ًاوجحم ناك نمف نيقيلاب ثلا ةيقب لماعيو الماك هبيصن
 . الماك هثرإ يطعأ هصقنيال ناك نمو لقألا يطعأ هصقني ناك نمو

 هنأل نمثلا ةجوزلا انيطعأ دوقفم نباو معو ةدجو ةجوز نع كله ولف
 نال اعيش معلا طعن ملو اهصقني ال دوقفملا نال سدسلا ةدجلاو نيقيلا
 : لاوحأ ةعبرأ نم ولخيال مث يقابلا فقنف هبجحي دوقفملا
 نم هقحتسي نم ىلإ فوقوملا درنف هثروم لبق تام هنأ ملعن نأ: اهادحإ

 . لوألا ةثرو
 فرصيو دوقفملل ةكرت فوقوملا نوكيف هدعب تام هنأ ملعن نأ : يناثلا

 . هتثرول



 عانقإلا يف مزجف هدعب مأ هثروم لبقأ يردن الو تام هنأ ملعن نأ : ةثلاثلا

 ىلوألا لاحلاك لوألا ةو نم هقحتسي نمل نوكي فوقوملا ناب

 اذهو هتول فرصي دوقفملل ةكرت فوقوملا نأب ىبتنملا يف مزجو
 هتو مكحي الو هتايح ءاقب لصالا نال باوصلا وهو بهذملا وه
 . صبرتلا ةدم ءاضقنا دعب الإ

 اهمكحو ةدملا يضقنت ىتح توم الو ةايح هل ملعن ال نأ : ةعبارلا

 . ابهذمو افالخ ةثلاثلاك

 أل ةيقاب صبرتلا ةدم تمادام ثروي الف : هنم ثرإلا يف : يناثلا رظنلا
 انمسقو هتومب انمكح صبرتلا ةدم تضقنا اذإف « هتايح ءاقب لصألا

 هلاح لهج رمتسا نإ مث اهئاضقنا نيح هنم ااو ناك نم ىلع هتكرت

 هتوم نيح هتثرول هلامف هدعب وأ كلذ لبق تام هنأ نيبت نإو قاب مكحلاف

 . هل هلامف يح هنأ نيبت نإو

 نم مييلع عجر هثرإ نوقحتسي ال ةدملا ءاضقنا نيح هتثرو نأ نيبت ىتمو

 ةميق وأ ىلثم لثم نم افلات ناك نإ هلدب وأ ايقاب ناك نإ هنيعب هقحتسي

 . هنوقحتسي ال مهن أ نيبت دق هنأل موقتم

 : دوقفملا لئاسم لمع

 ةلأسمو ةايح ةلأسم هل لمعاف صبرتلا ةدم يف دوقفملا ثروم تام اذإ

 لك ىلع همسقاف ةعماجلا وهف امهيلع مسقني ددع لقأ لصحو توم

 . اهنم ثراو لك بيصن هب برضتو اهمهس ءزج جرخيل ةلأسم
 ةلاسمف ةدوقفم امهادحإ نيتقيقش نيتحأو جوز نع ةأرما تكله ولف

 ( ةعبرأ ناثلثلا نيتخأللو ةثالث فصنلا جورلل «ةعبس ىلإ لوعت ةايحلا

 دحاو فصنلا تحأللو دحاو فصنلا جوزلل « نينثا نم تملا لاصق

 وهو رشع ةعبرأ غلبت ىرحألا يف اهادحإ a نیابت نيتلاسملا نيبو

 نينثا اهمهس ءزج نكي ةعبس ةايحلا ةلأسم ىلع اهمسقاف ةعماجلا



 قح يف رضألاو ةعبس اهمهس ءزج نكي نينثا تولا ةلأسم ىلع اهمسقاو
 ءةايحلا ةلأسم نم امهبيصن امهطعاف ةدوقفملا ةايح تحالاو جوزلا
 فقويو عراب نينثا يف نانثا تحأللو ةتسب نينثا يف ةثالث جورللف

 دحاو اهنم جوزللف الإ اه يهف اهقحتست اأ نيبت نإف ةعبرأ ةدوقفملل
 . ةثالث تحأللو

 يف قح دوقفملل نوكي ال دق هللا مهمحر نويضرفلا لاق :( ةدئئاف )
 يف قح هل نوكي دقو ثري الو ريغ بجحي نم نوكي نأ لثم هضعب
 نيلاحلا الك ينو دوقفملا بيصن نم رثكأ فوقوملا نوكي نأ لثم فوقوما
 . هومستقيو هيف دوقفملل قح الام ىلع اوحلطصي نأ ةثرولل زوجي

 خو بآل تحأو ةقيقش تحأو جوز نع ةأرما كلمت نأ : : لوألا لاثم
 تحأللو دو فصنلا جوزلل «نينثا نم هتايح ةلاسمف « دوقفم بال
 دقو ابيخأب ةبصع اهنأل بأل تحألل ءيش الو دحاو فصنلا ةقيقشلا
 دحاو نيثلثلا ةلمكت سدسلا بأل تحخأللو ةثالث فصنلا ةقيقشللو ةثالث فصنلا سش نھ ةلوع ةلأسمو « ةكرتلا ضورفلا تقرغتسا
 . ةعبسل لوعتو

 يف امهادحإ برضاف نيتنيابتم امهبتدجو نيتلاسملا نيب ترظن اذإو
 نينثا ةايحلا ةا ىلع اهمسقاف ةعماجلا يهو رشع ةا غلبت ىلا
 ءزج راص ةعبس تولا ةلأسم ىلع اهتمسق اذإو ةعبس اهمهس ءزج نكي
 توملا ةلأسم ةقيقشلا تحألاو جوزلا قح يف رضألاو نينثا اهمهس
 ةتس دحاو لكل نوكيف اهمهس ءزج يف ابورضم اهنم امهيصن نايطعيف
 أل تخألل امإ امه لب امف دوقفملل قح الو نانثا ةعماجلا نم ىقبيو
 امهيلع اوحلطصي نأ مهلف بأل تحألاو ةقيقشلاو جوزلا « ةثالثلا ءالوه قحلاف ةقيقشلاو جوزلا ىلع ادر الإو ثيوملا توم لبق هتوم نيبت نإ



 قيقش خأو نيتقيقس نيتخأو جوز نع ةأرما كلت نأ :يناثلا لاثمو
 هيتخأو خألل يقابلاو ةعبرأ جوزلل (ةينامث نم حصت هتايح ةلاسمف دقق

Eنش هوم .ةل اسمو اخو خا كلو  

 نيبو ةعبسل لوعتو ةعبرأ ناغلثلا نيتخأللو ةثالث فصنلا جورلل « ةتس

 ةعماجلا نكت ةيناث ىرحألا يف ةعبس امهادحإ برضاف نيابت نيتلأسملا

 ءزجو ةعبس ةايحلا ةلأسم مهس ءزج نكي امهيلع اهمسقاف نيسمخو ةتس
 نم هطعاف ألا توم جوزلا قح يف رضألاو ةينامث توملا ةلأسم مهس
 نيرشعو ةعبرأب ةينامث اهمهس ءزج يف ابورضم ةثالث همهس توملا ةلأسم

 اهمهس ةايحلا ةلأسم نم امهطعاف امبيخأ ةايح نيتحألا قح يف رضألاو

 ةعبس ةدحاو لكل رشع ةعبرأب ةعبس اهمهس ءزج يف ابورضم نينثا
 اهمهس ءزج يف ابورضم نينثا ةايحلا ةلأسم نم هبيصن دوقفملل فقوو
 يه امإو اهيف دوقفملل قح ال ةعبرأ ةعماجلا نم يقابلاو رشع ةعبرأب ةعبس

 نيبتي مل نإ جوزلل وأ ثروملا توم لبق امهيخأ توم نيبت نإ نيتخألل
 . مه قحلا نأل .اهومستقيو ابيلع اوحلطصي نأ نيتحألاو جوزللف < كلذ

 روهظل هب امهدحأ صاصتخا نيبت مث قبسام ىلع اوحلطصا ول : ةمتت

 اوءاش ولو قحلا لهأ مهو مهاضرب هنأل حلصلا صقني مل دوقفملا لاح
 مكحلا راص مهقح ضعب ىلع حلصلاو ليجعتلاب اوضر املف اورظننال

 . ملعأ هللاو . هب اوضرام ىلع



 لكشملا ىشخلا

 نوكي نأب كلذو ىثنأ مأ وه ركذأ فرعي ال نم وه لكشملا ىثنخلا
 ءامهدحأ ةمالع هيف نوكي ال وأ زييمت ريغ نم ثانإلاو روكذلا اتمالع هيف
 : ناعون لكشملا ىثنخلا ماكحأو

 هيف ىثنخلا صيصختل ةجاح الف ثانإلاو روكذلا هيف فلتخيال عون
 . امهوحنو ةرطفلاو ةاكرلاك مكحب
 ماكحأ ىلإ هيف جاتحيف ثاريملاك ثانإلاو روكذلا هيف فلتخي شا
 هب كلسي نأ بلاغلاو ثانإلاب مأ روكذلاب قحلي لهو ىثنخلا صخت
 . باجيإلا باب يف ةمذلا ةءاربو ميرحتلا باب يف طايتحالا قيرط

 ةلقلو نويضرفلاو ءاهقفلا ثاريملا باب يف هيلع مالكلا عبشأ دقو اذه
 . هيلع مالكلا انكرت دمحلا هللو هعوقو

 ىمدهلاو قرغلا

 اوتام نيثراوتم ةعامج لك بابلا اذهب هللا مهمحر نويضرفلا دصقي
 . امهوحنو قرغو مدهك ماع ثداحب

 : لاوحأ ةسمخ نم ولخي الف كلذ عقو ىتمف
 . سكع الو مدقتملا نم ثريف هنيعب مهنم رخآتملا ملعن نأ : لالا

 نم نأل منیب ثراوت الف ةدحاو ةعفد عقو مهتوم نأ ملعن نأ: ةيناثلا

 مو امكح وأ ةقيقح هوم توم دعب ثراولا ةايح ثرإلا طورش
 . دجوي

 . ةدحاو ةعفد وأ ًابترم ناك له توملا عقو فيك لهجن نأ : ةثلاثلا
 . رخآتملا نيع ملعن ال نكلو بترم مهتوم نأ ملعن نأ : ةعبارلا

 . هاسنن مث رخأتملا ملعن مأ : ةسماخلا
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 رايتخا وهو ةثالثلا ةمئألا دنع مهنيب ثراونال ثالثلا لاوحألا هذه ينو

 انخيشو «يدعسلا نمحرلا دبع انخيشو نيدلا يقت خيشلاو دجماو قفوملا
 ثراولا ةايح ثرإلا طورش نم نال حسا وهو «زاب نب زيزعلا دبع
 نأ الإ لهجلا عم كلذ لصحي الو امكح وأ ةقيقح ثروملا توم دعب
 اوحلطصي وأ اوركذي ىت ىتح رمألا فقوي ةرييخألا لاحلا يف اولاق ةيعفاشلا

 . هنم سوؤيم ريغ ركذتلا نأل
 لصح نإ هنأ ةيحألا ثالثلا لاوحألا يف دمحأ بهذم نم روهشملاو
 مدعل مهنيب ثراوت ال مث اوفلاحت ةنيب الو قباسلا يف فالتخا مهتيرو نيب
 هلام دالت نم رخآلا نم مهنم لك ثرو فالتخا لصحي مل نإو حجرملا
 .رودلل ل هثروام نود

 ا لئاسم لدغ

 لمع نع فلتخي ال مهنيب ثراوتلاب مكحي مل اذإ قرغلا لئاسم لمع
 ثرإل مهدحأل ةلأسم لمعي هنإف ثراوتلاب مكح اذإ امأو اهريغ لئاسم
 ةيناث ةلأسم لمعن مث هعم تام نمو ءايحألا هتثرو ىلع اهمسقنف هلام دالت

 تیما ةلاسم نم هبيصن اهيلع مسقنو هعم تام نم ةثرو نم ءايحألل
 ةا لوأ تت كليو تاختسانلا ف قبس امل ةعناج لصخمو لوالا
 هنأ الوأ انردق يذلا وهو يناثلا تيملا ةلأسم لمعنل عجرن مث تاومألا نم

 لمعن مث هعم تام نمو ءايحالا هو ىلع اهمسقنو ةلاسم هل لمعنف يح
 هماهس اهيلع مسقنو هعم تام نم ةثرو نم ءايحألل ةيناث ةلأسم

 ٍ : كلذ حضوي الاثم كيلإو قبس اک اهححصنو
 هيخاو تنبو ةجوز نع ريغصلا تامف مدهب اتام ريبكو ريغص ناوخا

 يذلا هيخأو نيتنب نع ريبكلا تامو ريناند ةينامث هتكرتو معو هعم يذلا
 . امهرد نورشعو ةعبرأ هتكرتو معلاو هعم

 ةعبرا فصنلا تنبللو دحاو نمثلا ةجوزلل « ةينامث نم ريغصلا ةلاسمف

 نيتنبلل ةثالث نم ريبكلا ءايحإ ةلأسمو «معلل ءيش الو خألل ةثالث يقابلاو
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 ىلع هيخأ نم ريبكلا بيصن تمسق اذإو معلل دحاو يقابلاو نانثإ ناثلثلا
 تمنا اذمو ةينامث نم امهتلأسم حصتف اهءلع امسقنم هتدجو هتلأسم

 يتنبأ نم ةدحإو لكلو ةعبرأ هتنبلو رانيد هتجوزل راصو ريغصلا ةلاسم
 ريبكلا ةلأسم نيبو اهنيب كابشلا يف انعضو دقو رانيد همعلو رانيد هيخأ
 . طوطح ةثالث الصاف

 رشع ةتس ةكرتلا نم امهلف ناثلثلا نيتنبلل «ةثالث نم ريبكلا ةلأسمو
 نم ريغصلا ءايحإ ا معلل ِءيش الو هيحأل مهارد ةيناع يقابلاو امهرد

 اذإو «معلل يقابلاو ةغبرأ فصنلا تنبللو دحاو نمثلا ةجوزلل عة يناُع
 ا لغسان ا بيعت مست

 لكل راصف ريبكلا ةلأسم تبتنا اذهبو نيرشعو ةعبرأ نم امهتلأسم
 معللو مهرد هتجوزلو مهارد ا 56 تنبلو مهارد ةيناك هيتبا نم ةدحاو

 . ةثالث



 رانيد ريغصلا ةجوزل نأ نيبت ءايحألا نم داو لكلام تعمج اذإو

 ةدحاو لكلو مهارد ةعبرأو ریناند ةعبرأ هتنبلو مهردو
 ريبكلا خألا يتنبا نم

 ةعبرأو ريناند ةينامث هذهف مهارد ةثالثو رانيد معللو مهارد ةيناهتو رانيد

 . كابشلا يف اهتروص كيلإو امه رد كورشعو

HES 
 ااا هاا |
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 نم مهماهس ًايناث ريغصلا ةثرو الأ انعضو اننأ دجت كابشلا اذه لمأت
 اسماخ « ةكرتلا نم مهماهس اعبار « ريبكلا هو نم ءايحألا اثلاث « ةكرتلا

 « ةكرتلا نم مهماهس اعباس «ريبكلا ةثرو ءامسأ اسداس « نيتلأسملا ةعماج
 ارشاع « ةكرتلا نم مهماهس اعسات « ريغصلا ةثرو نم ءايحألا ءامسأ انماث
 . نيتلأسملا ةعماج

 اننإف ثراوتلاب مكحت مل اذإ امأ «ثراوتلاب مكحت انيح ةيلمعلا هذهو

 ريغصلا ةكرت مسقنف هتثرو نم ءايحألا ىلع امهنم دحاو لك ةكرت مسقن
 ةثالث همعلو ريناند ةعبرأ هتنبلو دحاو رانيد هتجوزل « همعو هتنبو هتجوز ىلع
 امهرد رشع ةتس نيتنبلل «همعو هيتنب ىلع ريبكلا ةكرت مسقنو «ريناند

 هجولا اذه ىلع هءاج ذإ معلل ظحلا نوكيف اذه ىلعو « مهارد ةينامث معللو

 ةثالثو دحاو رانيد الإ هتاي مل لوالا هجولا ىلعو مهارد ةيناكو ريناند ةثالث

 . ملعأ هللاو . مهارد
 نم لوألا قفاوملا ءاعبرألا ةليل يف هلقن مت دقو هعمج اندرأام ىبتنا انه ىلإو
 هتمعنب يذلا هلل دمحلاو . فلأو ةئامئثالثو نينامثو عبرأ ماع ةيناثلا ىدامج
 نمو هباحصأو هلا ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو « تاحلاصلا متت

 . نيدلا موي ىلإ مهعبت
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